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EVBox kondigt de opening van een nieuw
kantoor en fabriek in de VS aan
EVBox, de wereldwijde fabrikant van elektrische laadpalen en
laadmanagementsoftware, gaat een kantoor en fabriek in de Verenigde
Staten openen, gevestigd in het Innovation Park in Libertyville, Illinois.

Libertyville, 18 februari, 2020—EVBox heeft een leasecontract getekend voor een nieuw

Noord-Amerikaans hoofdkantoor en fabriek, welke net buiten Chicago staan. De faciliteit

beslaat zo’n 5500 vierkante meter van het Innovation Park in Libertyville in Illinois, wat 65 km

ten noorden van Chicago ligt. Op deze nieuwe locatie zal EVBox initieel zo'n 200 snelladers per

week produceren—wat tussen de 80 en 120 nieuwe banen voor de regio betekent.

EVBox heeft al kantoren in New York, San Francisco en Los Angeles en zal dankzij de centrale

ligging van het nieuwe hoofdkantoor in Libertyville EVBox’ aanwezigheid in de VS versterken.

Deze nieuwe locatie betekent dat EVBox nog dichter bij de Amerikaanse klanten staat—wat

ervoor zorgt dat de communicatie en productie sneller, soepeler en duurzamer zullen verlopen.
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Van links naar rechts: Chris Epstein (directeur BECO) en Peter van Praet (COO van EVBox)

Met meer dan 6,5 miljoen nieuwe elektrische auto’s die tegen 2025 verwacht worden op de

Amerikaanse wegen, zal EVBox door deze zet zijn positie als wereldwijde industrieleider verder

verstevigen. De nieuwe fabriek en het hoofdkantoor laten EVBox’ toewijding aan duurzame

mobiliteit zien en zullen bijdragen aan een emissievrije toekomst.  

"EVBox bouwt succesvol aan de elektrische laadinfrastructuur in Europa en is
toegewijd aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit om onze planeet een
emissievrije toekomst te geven. Met meer dan 10 jaar ervaring zijn we er zeker
van dat we flink kunnen bijdragen aan de duurzame mobiliteitsmarkt in de VS.
Een fabriek in Illinois zorgt ervoor dat we dichter bij onze Amerikaanse klanten
zitten en zal de lokale werkgelegenheid stimuleren."
— Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox



Chris Epstein, directeur van BECO Midwest, verwelkomt EVBox op het Innovation Park, een

campus vol met multinationals die het handelsverkeer wereldwijd veranderen:

“EVBox is precies het type organisatie die we het meest bewonderen. Ze
braken door toen de elektrische automarkt tien jaar geleden nog in de
kinderschoenen stond. Ze hebben laten zien dat ze een ambitieuze visie
daadwerkelijk kunnen realiseren—we kijken ernaar uit EVBox hierbij te
ondersteunen op Innovation Park; ze passen hier perfect tussen.”
— Chris Epstein, directeur van BECO Midwest

Ook heet Terry L. Weppler, burgemeester van Libertyville, EVBox welkom:

"EVBox is een innovatief bedrijf dat vaardig personeel, een creatieve
omgeving en toegang tot een groot transportnetwerk nodig heeft. Hun nieuwe
thuis op Innovation Park zal de ideale omgeving voor ze zijn om te groeien
naast andere vooruitstrevende bedrijven—we zijn heel blij EVBox in onze
gemeenschap te mogen verwelkomen."
— Terry L. Weppler, burgemeester Libertyville (Illinois)

Innovation Park, Libertyville, Lake County, Illinois



OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 100.000 laadpunten in 55 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.

Beide gebouwen zullen deze zomer in gebruik worden genomen.
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