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EVBox lijstaanvoerder van de Navigant
Research Leaderboard
Amerikaans onderzoeksbureau onderschrijft leiderschapspositie EVBox
Amsterdam, 11 December 2018 – EVBox, fabrikant van laadpalen voor elektrische voertuigen, is

door het Amerikaanse onderzoeksbureau Navigant Research Leaderboard uitgeroepen tot het

beste bedrijf in zijn branche. EVBox werd beoordeeld op 12 verschillende criteria op het gebied

van strategie en uitvoering en behaalde de hoogste scores. Het van oorsprong Amsterdamse

bedrijf verkreeg zo de hoogste notering in het zogenaamde Navigant Research Leaderboard: EV

Charging Network Companies report.

Navigant gaf verschillende redenen voor de toppositie van EVBox:

Het uitbreiden van technologische expertise in het bouwen van schaalbare laadoplossingen

van 3 tot 350 kW (AC en DC), en het aansturen van innovatieve projecten (bijvoorbeeld op

het gebied van draadloos opladen. Het  Dutch Living Lab-project en de draadloze oplaadpilot

in Rotterdam zijn hier mooie voorbeelden van).

Pionier met het Open Charge Point Protocol (OCPP) en initiatiefnemer bij het aangaan van

partnerships met providers zoals EV Connect, ChargePoint en NewMotion.

⏲

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4NDcEwimcz8&feature=youtu.be
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-dutch-revolution-in-smart-charging-of-electric-vehicles-597268791.html
https://www.navigantresearch.com/reports/navigant-research-leaderboard-ev-charging-network-companies


OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 45 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE.

Strategische partnerships met zonne-energie bedrijven, waaronder IBC Solar, die zich

voorbereiden op de integratie van laadapparatuur met zonnetechnologie.

Moederbedrijf ENGIE is actief op het gebied van energie voor huishoudens, mobiliteit en

slimme steden. Het bedrijf geeft EVBox vooruitzichten op aanhoudende groei.

We zijn razend trots op deze toppositie. Uit het rapport blijkt dat we ons
duidelijk onderscheiden met ons verdienmodel en onze strategie. We willen
elke dag het beste voor onze klanten. Het is geweldig dat een onafhankelijk
onderzoeksbureau dit erkent en ons hiervoor beloont. 
— Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox
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