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Antwerp-Tax neemt samen met EVBox en
Mercedes-Benz de leiding in elektrische taxirevolutie
Als een van de oudste taxibedrijven in België, bereidt Antwerp-Tax zich voor op
een emissievrije toekomst met de juiste laadinfrastructuur
Antwerpen, 26 september 2019 – Dit jaar viert taxibedrijf Antwerp-Tax haar negentigste
verjaardag. Het familiebedrijf dat is opgericht in 1929, is altijd de koploper geweest op het
gebied van mobiliteit en is nu het eerste Antwerpse taxibedrijf dat haar wagenpark vervangt
met elektrische auto’s.

Toekomstbestendig

Antwerp-Tax heeft 18 EVBox-laadpunten geïnstalleerd op locatie. Hiermee kan het wagenpark,
bestaande uit de plug-in hybride Mercedes E300de efficiënt en snel worden opgeladen. Koen
van Oorschot, Directeur Antwerp-Tax, licht toe:

“Als taxibedrijf proberen we altijd op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen. We willen voorlopen op (aankomende) wetgeving en ervaring
opdoen met elektrische auto’s. EVBox heeft ons hierbij goed geholpen met het
juiste advies, eerlijke prijzen en goede kwaliteit. De keuze was daarom ook
snel gemaakt.”
— Koen van Oorschot, Directeur Antwerp-Tax

Elektrificatie van Antwerpen
Het aanmoedigen van bedrijven zoals Antwerp-Tax om te investeren in elektrische mobiliteit is
ook een hoge prioriteit voor Antwerpen als stad. Koen Kennis, Schepen voor o.a. Mobiliteit bij
Antwerpen:

“Antwerpen is hard aan het werk om nog duurzamer te worden en mobiliteit
speelt daarbij een grote rol. Antwerp-Tax is een prachtig voorbeeld van hoe
bedrijven zelf ook eenvoudig kunnen bijdragen aan dit doel. De transitie naar
elektrisch vervoer is goed voor hun klanten, maar ook goed voor onze stad.”
— Koen Kennis, Schepen voor o.a. Mobiliteit bij Antwerpen

Bekijk hier de video over deze samenwerking

OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
85.000 laadpunten in meer dan 55 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. In 2018 heeft EVBox producent van snelladers EVTronic overgenomen.
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