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Reactie EVBox op besluit Izivia om deel van
Franse Corri-Door netwerk te sluiten

Amsterdam, 3 maart 2020—Via Izivia’s website kwam EVBox erachter dat Izivia besloten

heeft om een groot gedeelte van het Franse Corri-Door netwerk permanent te sluiten vanwege

“veiligheidsrisico’s die zich voordeden bij twee laders van eenzelfde fabrikant”. Het gaat om 189

snelladers van EVTronic die voornamelijk in 2014 en 2015 specifiek voor Izivia geproduceerd

zijn. EVTronic is in 2018 door EVBox overgenomen.

De twee genoemde incidenten dateren uit respectievelijk april 2019 en juni 2019 en zijn toen

grondig door EVBox onderzocht. We kunnen met zekerheid zeggen dat deze incidenten een

gevolg zijn van de specifieke Izivia configuratie voor deze producten. Er zijn in geen geval

veiligheidsrisico’s voor eindgebruikers. EVBox heeft dit ook naar Izivia gecommuniceerd en

heeft preventieve maatregelen voorgesteld die genomen konden worden om zulke gevallen in de

toekomst te voorkomen.

Zoals met elke technologie, is periodiek en professioneel onderhoud noodzakelijk om de

veiligheid, continue werkzaamheid (uptime), en financiële prestaties van een laadnetwerk te

kunnen waarborgen. Sinds de levering van de stations voor het Corri-Door netwerk in 2014 en

2015, heeft EVBox altijd het belang van professioneel onderhoud benadrukt. Het is ons echter

opgevallen dat er de afgelopen jaren niet altijd onderhoud is gepleegd.

De laatste paar weken hebben we meermaals onze hulp aangeboden om Izivia te helpen zo snel

mogelijk het netwerk weer werkende te krijgen. Waaronder het aanbieden van een gezamenlijk

en onafhankelijk onderzoek van het volledige netwerk en het bedenken van een plan van

aanpak.
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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 115.000 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.

Wij zullen onze missie blijven nastreven door wereldwijd betrouwbare laadoplossingen te

bieden aan de EV-gemeenschap. We zijn trots wanneer klanten de uitstekende prestaties van

onze laadstations publiekelijk prijzen. Omdat de veiligheid van onze producten en die van de

gebruikers onze hoogste prioriteit is, zijn al onze producten gecertificeerd door onafhankelijke

partijen, conform nationale standaarden en wetgeving, en zijn ze individueel getest.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met het persteam van EVBox via

press@evbox.com.  
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