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Mobility Service Nederland en Jedlix gaan
samenwerken voor goedkoper en groener
laden
AMSTERDAM, 30 JULI 2019 – Leasemaatschappij Mobility Service Nederland, de
specialist in elektrische auto’s in Nederland, gaat samenwerken met Jedlix, de
expert in Europa op het gebied van slim laden in Europa. Beide bedrijven zijn
voorlopers op het gebied van elektrisch rijden en willen met deze samenwerking
het opladen van de elektrische auto gemakkelijker maken.
Eenvoudig en goedkoper opladen van de elektrische auto
De verwachting is dat er in 2025 meer dan 10 miljoen elektrische auto’s op de Europese wegen
rijden. Met de opmars van elektrische auto’s en duurzame energie neemt de druk op het
elektriciteitsnet toe, wat de noodzaak voor slim laden steeds groter maakt. De gratis Jedlix app
biedt hiervoor een oplossing, doordat de auto automatisch laadt op de groenste en goedkoopste
momenten. Bijvoorbeeld als er veel windenergie beschikbaar is, of juist op dalmomenten op het
net.
Omdat de energiepartijen Jedlix betalen voor de gecreëerde flexibiliteit kunnen elektrische
rijders geld besparen door het slim laden van de elektrische auto. Op jaarbasis kan de besparing
kan oplopen tot wel 200 euro per jaar. De berijder hoeft alleen de elektrische auto te koppelen
met de Jedlix app, daarna vindt het slim laden automatisch plaats. Vanzelfsprekend is de auto
volgeladen op de gewenste vertrektijd.
Het doel van deze samenwerking is om de leaserijders kennis te laten maken met het slim laden
en de dienstverlening van beide partijen verder te integreren. Mobility Service Nederland en
Jedlix slaan de handen ineen om de ideale ‘slim laden ervaring’ te creëren voor de elektrische
leaserijder.

Commercieel directeur Hilda Boerma: “Als expert op het gebied van elektrische mobiliteit, is
het voor ons van cruciaal belang om onszelf te omringen met gerenommeerde partners die
samen met ons willen investeren in de toekomst, de toekomst van de elektrische auto.”
Co-founder Jorg van Heesbeen: “Leasing speelt een belangrijke rol in de groei van elektrische
auto’s en de adoptie van diensten zoals slim laden. We zijn trots dit partnerproject met
Mobility Service Nederland aan te gaan en samen de beste ‘slim laden ervaring’ aan te bieden
aan de elektrische leaserijder.”
Over Mobility Service Nederland
Mobility Service Nederland B.V. is dé leidende leasemaatschappij in Nederland op het gebied
van het leasen van elektrische auto’s. In 2009 was Mobility Service Nederland de eerste
importeur van de Noorse Th!nk City, de eerste elektrische auto in Nederland. Door de jaren
heen heeft het bedrijf veel expertise en praktijkervaring opgebouwd in het zakelijk leasen, met
een specialisatie in elektrische auto’s.
www.mobilityservice.nl
www.zakelijkelektrischleasen.nl
www.leaseblog.nl
www.msfinanciallease.nl
Over Jedlix
Jedlix is het leidende platform voor Slim Laden van elektrische auto’s in Europa. Jedlix werkt
samen met BMW, Tesla Motors, Renault en diverse energiepartners om de waarde van
flexibiliteit in het laden van elektrische auto’s te ontsluiten op grote schaal, de cost of ownership
te verlagen en een naadloze integratie op het elektriciteitsnet te realiseren.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie bestemd. Voor vragen naar aanleiding van dit
persbericht kunt u contact opnemen met Niels Braamse, via niels.braamse@jedlix.com.
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About Jedlix

Jedlix is an international clean-tech start-up which develops 100% software based Direct over-the-air smart
charging solutions to optimize electric vehicle charging, to seamlessly integrate electric vehicles into the energy
grid. Jedlix teams-up with BMW, Tesla, Renault and multiple energy partners to further extend the Jedlix services
internationally. www.jedlix.com
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