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Fastned en EVBox bundelen krachten voor de
installatie van een van de eerste 400 kW-
snelladers in Nederland
De EVBox Troniq Modular High-Power is een van de eerste standalone 400
kW-snelladers in Europa en kan binnen 3 minuten tot wel 100 km bereik
bijladen. De Nederlandse klanten van Fastned nemen als primeur in Europa
deel aan de pilot, een onderdeel van het Early Adopter Program van EVBox.
Op basis van de feedback van eindgebruikers worden verdere verbeteringen
van de snellader doorgevoerd. Op 13 december 2022 werd desbetreffende
snellader geplaatst op Fastned-locatie ‘De Watering’ langs de A8 en is nu
beschikbaar voor gebruik.

AMSTERDAM, 21 december 2022 — Fastned, het Europese snellaadbedrijf, en EVBox,

wereldwijde leverancier van laadoplossingen, voltooiden de installatie van de eerste EVBox

Troniq Modular High-Power-snellader in Nederland op 13 december 2022. Roland van der Put

(Hoofd Charging Technology bij Fastned), Yannick Schuermans (Director Operations &

Analytics van Fastned) en Maurice van Riek (Chief Technology Officer van EVBox) waren

aanwezig bij de openingsceremonie.

De krachtigste EVBox-snellader tot nu toe

De 400 kW-snellader wordt nu getest en beschikbaar gesteld voor alle klanten van Fastned op

locatie ‘De Watering’ langs de A8 bij Oostzaan. De EVBox Troniq Modular High-Power-

snellader is een van de eerste snelladers met een vermogen van 400 kW op de Europese markt

en is speciaal ontwikkeld voor publieke locaties met veel verkeer. De ultrasnellader levert 100

km bereik in drie minuten, mits de elektrische auto dit aankan. Ook kan het laadvermogen

worden verdeeld over twee elektrische auto’s, bijvoorbeeld 200 kW aan laadvermogen voor elk

van de auto’s.

⏲

http://news.evbox.com/
https://fastnedcharging.com/nl/
https://evbox.com/nl-nl/ultrasnel-laden
https://goo.gl/maps/AxweW1SYDnkxM9La9


Co-creatie met partners en eindgebruikers

Fastned en EVBox ondertekenden een memorandum van overeenstemming (MoU) voor een

non-exclusieve samenwerking om het product verder te verbeteren op het gebied van kwaliteit,

gebruikerservaring, onderhoudsgemak, uptime en data-gestuurde monitoring. Het initiatief is

onderdeel van EVBox’ Early Adopter Program met geselecteerde partners: een co-creatie

programma voor de verbetering van de complete productervaring, van installatie tot

eindgebruik. Deze iteratieve methode maakt op basis van feedback van partners en EV-rijders

continu product- en procesverbeteringen voordat het volledig op de markt komt.    

https://news.evbox.com/images/456969
https://news.evbox.com/en-WW/218956-evbox-troniq-modular-technology-tested-and-validated-by-key-evbox-partners-with-the-early-adopter-program


Fastned, met 10 jaar ervaring op het gebied van snelladen in zes Europese landen en ambitieuze

uitbreidingsplannen, deelt die uitgebreide kennis en ervaring. EVBox heeft 13 jaar ervaring in

het bieden van laadoplossingen en het produceren van geavanceerde laadstations. Beide

bedrijven verzamelen met deze pilot feedback van klanten om vervolgens verbeterpunten aan te

brengen. Fastned gaat soortgelijke samenwerkingen aan met andere toonaangevende

fabrikanten om zijn klanten de best mogelijke laadervaring te bieden, in lijn met de

klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid van Fastned.

“We kijken uit naar de samenwerking met EVBox en de pilot van deze nieuwe
snellader. We verwachten dat deze ‘het beste jongetje van de klas’ gaat
worden. Tijdens deze pilot werken EVBox en Fastned nauw samen aan het
optimaliseren van de gebruikerservaring en de gegevensuitwisseling tussen
snellader en Fastned's backend. We streven naar voortdurende verbeteringen
van de snelheid en betrouwbaarheid van de laadstations om onze klanten de
beste laadervaring te bieden en vrijheid te geven aan elektrische rijders.” 
— Roland van der Put (Hoofd Charging Technology bij Fastned)

“We kijken enorm uit naar de samenwerking met Fastned en om een van de
eerste 400 kW-snelladers in Europa te installeren, als onderdeel van ons Early
Adopter Program. Dit 400 kW-model is de volgende stap in de evolutie van
onze flexibele en schaalbare EVBox Troniq Modular-snellader. Samen lopen
we voorop door snelladers met een hoog vermogen beschikbaar te stellen en
elektrische mobiliteit nóg toegankelijker te maken."
— Maurice van Riek (Chief Technology Officer van EVBox)
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OVER EVBOX

EVBox is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen met het
bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan residentiële en commerciële laadstations,
(ultra)snelladers en schaalbare laadbeheersoftware. Het bedrijf verscheepte reeds meer dan 400.000
laadpunten naar klanten en partners en verwerkt ruim 1,4 miljoen laadtransacties per maand op de EVBox
Everon-laadbeheersoftware. EVBox, gesteund door ENGIE, loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van
innovatieve laadtechnologieën vanuit meerdere kantoren, laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-
Amerika. 

Sinds 2012 ontwikkelt Fastned snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in heel

Europa. Met een duidelijke missie willen zij de transitie naar elektrisch rijden versnellen door

vrijheid te geven aan elektrische rijders. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft reeds

meer dan 210 snelladers geïnstalleerd in Nederland, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk en

Zwitserland. Fastned is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van

snellaadinfrastructuur waar EV-rijders binnen 20 minuten tot 300 km bereik kunnen laden.

Fastned staat genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST).
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