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EVBox viert officieel een nieuwe mijlpaal van
500.000 wereldwijd verzonden laadpunten
Sinds 2010 heeft EVBox een uitgebreide reeks van laadstations voor
elektrische voertuigen geleverd om te voldoen aan de meest uiteenlopende
laadbehoeften. Vandaag heeft EVBox succesvol de mijlpaal van 500.000
laadpunten bereikt. Deze doelstelling is in lijn met het doel van EVBox om
tegen 2025 één miljoen laadpunten aan klanten en partners te leveren.

AMSTERDAM, 14 maart 2023 — EVBox, een toonaangevende fabrikant van

laadoplossingen, heeft officieel 500.000 laadpunten verzonden aan hun klanten en partners

over heel de wereld. Dit is een onderdeel van de missie van EVBox om vooruitstrevende

bedrijven in staat te stellen een duurzame toekomst op te bouwen door flexibele en schaalbare

laadoplossingen te bieden.

Een duurzame toekomst opbouwen
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OVER EVBOX

Elektrische voertuigen en de infrastructuur die ze aandrijft, zijn de belangrijkste bouwstenen

voor een duurzame toekomst. Uit het onderzoek van EVBox in 2022 is echter gebleken dat een

van de onzekerheden bij de overstap naar elektrisch rijden de beschikbaarheid is van

laadstations. Zodra deze barrière voor bestuurders wordt weggenomen, zal het gebruik van

elektrische auto’s exponentieel toenemen. EVBox wil dit uit de weg helpen door één miljoen

laadpunten te leveren aan haar klanten en partners tegen 2025.

Laadoplossingen voor elk bedrijf en EV-rijder

Vanaf het begin biedt EVBox laadoplossingen voor verschillende sectoren om het vervoer

schoner en het laden van elektrische auto’s toegankelijker te maken. Terwijl EV-rijders

voornamelijk thuis laden, is er een groeiende vraag naar laden op de werkplek en in openbare

gebieden. De nieuwe generatie laadoplossingen van EVBox zijn ontworpen om met deze

groeiende vraag mee te evolueren, zoals EVBox Liviqo voor commercieel laden en op de

werkplek, EVBox Livo voor thuis laden, en EVBox Troniq Modular voor openbaar en snelladen.

Deze laadstations zijn ontworpen om de adoptie van de volgende fase van de overgang naar

elektrische voertuigen te ondersteunen en schalen.

“De elektrische mobiliteitsindustrie is nog een jonge en ontwikkelde sector,
maar EVBox bestaat al sinds het begin. Nu zijn we uitgegroeid tot meer dan
700 werknemers die samenwerken om onze missie waar te maken. We
zouden hier niet zijn zonder onze klanten en partners die onze expertise
vertrouwen in het leveren van schaalbare en slimme laadoplossingen. Bedankt
aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van de overgang naar elektrische
mobiliteit. Wij zijn enthousiast over wat ons te wachten staat in deze groeiende
sector.’’
— Remco Samuels (CEO van EVBox)
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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. 
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