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Disruptors MisterGreen en Jedlix bieden het
alternatief voor de flexibiliteit van fossiele
centrales
Amsterdam, 16 december 2019 – De Amsterdamse leasemaatschappij

MisterGreen, de op dit moment snelst groeiende leasemaatschappij van

Nederland, gaat samenwerken met Jedlix, wereldwijd marktleider op het gebied

van Slim Laden. Doel is om gas- en kolencentrales, nu nog nodig zijn voor

balancerend vermogen van het energienet, overbodig te maken. Door het

partnership wordt het laden van de elektrische auto’s van MisterGreen

goedkoper, én nog belangrijker: groener. Via de slimme laaddienst kunnen

klanten van MisterGreen laadsessies optimaliseren door te laden op het

gunstigste moment voor de energiemarkt. Doel van de samenwerking is om gas-

en kolencentrales, welke nu nog nodig zijn voor balancerend vermogen van het

energienet, overbodig te maken.

Innovatief partnership maakt elektrische auto’s future proof

⏲

https://jedlix.pr.co/


Met de groei van elektrische auto’s en duurzaam opgewekte energie wordt slim laden een steeds

relevanter thema. Het partnership is hierdoor voor zowel MisterGreen als Jedlix een

belangrijke stap. MisterGreen speelt in op de behoefte van elektrische rijders om gebruik te

maken van innovatieve en duurzame Slim Laden technologie. Volgens de projectpartners is het

wenselijk dat Slim Laden de standaard laadmethode wordt waarbij de gebruiker en zijn

mobiliteitsbehoefte centraal staan.

 

Slim Laden; handig, goedkoper en duurzamer

Slim Laden houdt in dat Electric Vehicle rijders (EV-rijders) het energienet kunnen balanceren

en vergroenen. Dit resulteert in verdiensten voor de berijders en extra CO2 besparing. Door

automatisch zo veel mogelijk te laden met groene en goedkope energie voor de energiemarkt.

Bij pieken op de energiemarkt stopt de EV met laden. In de Jedlix app kunnen elektrische

rijders de gewenste laadvoorkeuren invoeren zoals vertrek/start tijden en daltarieven. Jedlix

maakt gebruik van de internetverbinding van de auto waardoor er geen aanvullende hardware

nodig is. Aangesloten energiepartijen – zoals ENGIE, Eneco, OM | Nieuwe Energie, Tennet-

belonen Jedlix voor het Slim Laden van de elektrische auto’s. Deze opbrengsten worden gedeeld

met de elektrische rijders.

CEO Mark Schreurs: “Slim Laden gaat de nieuwe standaard laadmethode
worden voor EV’s. We zijn enthousiast dat we de komende jaren vele
elektrische auto’s op de Nederlandse wegen mogen verwelkomen. Slim Laden
is hierdoor een must om zo de total costs of ownership van EVs te verlagen,
de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en te faciliteren bij de integratie van
elektrische wagens in het elektriciteitsnet.”

Serge Subiron, Jedlix CEO adds: “We zijn trots op dit partnerschap met een
uniek bedrijf als MisterGreen om zo de beste "Slim Laden ervaring" te kunnen
bieden aan zijn klanten. Samen zullen we helpen het gebruik van
hernieuwbare energie naar een hoger niveau te brengen zodat er een
duurzame ontwikkeling van elektrische mobiliteit in Nederland kan plaats
vinden.”

Thuis slim een Tesla laden kan met ieder merk laadpaal. Daarnaast support Jedlix ongeveer

1000 publieke laadpalen verspreid over Nederland. De Jedlix app is gratis te downloaden in

de iOS Store en Google Play Store. Voor meer informatie

zie www.mistergreen.nl en www.jedlix.com

https://app.adjust.com/rywoss5
https://app.adjust.com/rywoss5
http://www.mistergreen.nl/
https://jedlix.com/nl/jaguar-i-pace-slim-laden/


OVER JEDLIX

About Jedlix

Jedlix teams-up with BMW, Tesla, Renault and multiple energy partners to unlock the value of the flexibility of
EVs charging process at scale, reduce the Total Cost of Ownership of the cars, and enable their sustainable
insertion into the energy grid. www.jedlix.com

More info? Please contact our contact person via: niels.braamse@jedlix.com / +31(0)6 8271 9180 

Over MisterGreen

MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit is!

Om dit te bereiken is MisterGreen in 2008 gestart met de missie: de transitie naar duurzame

mobiliteit versnellen, door complete en betrouwbare leasecontracten voor elektrische auto's aan

te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook een economisch

voordeel. Elektrisch rijden is namelijk een stuk goedkoper dan op benzine of diesel.

 

Over Jedlix

Jedlix is het leidende platform voor Slim Laden van elektrische auto’s in Europa. Jedlix werkt

samen met Jaguar, 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.
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