
Elektrisch vervoer
Naar verwachting rijden er in 2030 zo’n 2 miljoen elektrische auto’s 
in Nederland. Steeds meer autofabrikanten stappen in deze markt. 
Energieleveranciers zien bij uitstek kansen in deze groeimarkt en 
verleiden hun klanten om elektrisch te gaan rijden. Het aantal (snel)
laadpunten neemt hiermee snel toe.

http://energie-nederland.nl


Tesla Model 3 via NLE
Leasemaatschappij MisterGreen en NLE 
hebben de handen ineen geslagen om zo snel 
mogelijk duizend Tesla’s van het type Model 3 
voor Nederland veilig te stellen. Zij hopen hier-
mee elektrisch rijden in Nederland een enorme 
stimulans te geven. MisterGreen en de NLE 
hebben een inkoopcombinatie gevormd, waar-
mee de gewilde Tesla Model 3 tijdig gereser-
veerd kan worden bij fabrikant Tesla Motors. 
Na de succesvolle introductie van de Model S 
en Model X komt de autoproducent eind 2017 
met de Model 3. In tegenstelling tot de eerdere 

modellen uit de hogere prijscategorie, komt dit 
nieuwste model voor een prijs van naar schat-
ting 35.000 euro op de markt. De bijtelling 
wordt 4%. Hierdoor komt elektrisch rijden naar 
verwachting in één klap binnen het bereik van 
een veel grotere groep mensen. De bestelde 
Tesla’s zijn nagenoeg uitverkocht. Tegen de tijd 
dat deze elektrische auto’s geleverd worden, 
heeft NLE een ‘trusted relationship’ met ‘1.000 
rondrijdende batterijen’ die kunnen worden 
ingezet om lokale congestie te voorkomen.

Snellaadstation voor elektrische  
auto’s door NLE
NLE heeft langs de A13 bij Delft het eerste 
NLE-snellaadstation voor elektrische auto’s 
geopend. Het bedrijf is daarmee op dit moment 
de enige energieleverancier die eigen laadsta-
tions opent langs de Nederlandse snelwegen. 
Het station is eind juni operationeel gewor-
den en is ontwikkeld samen met MisterGreen 
Electric Lease, waar NLE al eerder mee samen-
werkte. Op het laadstation bij Delft kunnen 
twee auto’s tegelijk laden. In 30 minuten 

wordt de accu voor 80% opgeladen, maar in de 
praktijk leggen automobilisten hun wagen zo’n 
15 minuten aan de lader en laden ze de accu 
‘s nachts thuis volledig op. Op het dak van het 
snellaadstation zijn 39 zonnepanelen aange-
bracht die duurzame energie leveren. De NLE 
kijkt momenteel ook naar andere plekken om 
in de toekomst nog meer snellaadstations te 
openen.

“ Op het dak van het snellaadstation zijn 39 zonnepanelen  
aangebracht die duurzame energie leveren”

Electrisch vervoer
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Laadstations voor elektrisch  
rijden van ENGIE

Gratis Eneco-app voor duurzaam  
opladen elektrische auto

Voor elektrisch rijden heeft een bedrijf één 
of meerdere laadstations nodig. De stroom-
voorziening van het bedrijf moet daarvoor 
wel geschikt zijn of geschikt worden gemaakt. 
Hierbij werkt ENGIE samen met het Nederland-
se bedrijf EV-Box, dat met 30.000 laadstations 
marktleider in Europa is. 
Verrekening van de laadkosten, de lichtsterk-

te van de LED-ring en meer voorkeuren zijn 
instelbaar vanaf de smartphone, tablet en lap-
top. De keuze van de laadpaal hangt af van de 
mogelijkheden en het budget. Dienstverlener 
ENGIE Services kan adviseren bij de (techni-
sche) mogelijkheden. Met bijvoorbeeld leve-
ring en installatie, en na plaatsing met service 
en onderhoud.

Eneco-dochter Jedlix is een gratis app die het 
opladen van de elektrische auto koppelt aan 
het beschikbare aanbod van duurzame ener-
gie. De auto wordt geladen als er veel stroom 
uit hernieuwbare bronnen als zon en wind be-
schikbaar is. De app werkt als volgt: de gebrui-
ker stelt zijn gewenste vertrektijd in en de app 
zorgt ervoor dat de auto op dat tijdstip volledig 
geladen is, waarbij zoveel mogelijk duurzame 
energie geladen wordt. De gebruiker profiteert 
van de lagere marktprijs op momenten dat 
er veel duurzame energie opgewekt wordt. 
Bijvoorbeeld ’s nachts, als er veel aanbod is 
van windenergie. Het afrekenen van de laad-
transactie gaat via de bestaande laadpas. De 
Jedlix-app houdt de besparingen bij en keert 
deze uit aan de gebruiker. 
Iedereen met een volledige elektrische auto of 
plugin-hybride kan de app gebruiken bij een 
van de ruim 400 geschikte laadpunten van 
EVnetNL in Nederland. 

“ Verrekening van de laadkosten, de lichtsterkte van de  
LED-ring en meer voorkeuren zijn instelbaar vanaf de  
smartphone, tablet en laptop”

Greenchoice levert groene stroom aan de 
tientallen Fastned-snellaadstations door het 
hele land. Bestuurders van elektrische auto’s 
kunnen hier hun auto van stroom voorzien. 
De groene stroom voor de snellaadstations 
komt uit het windmolenpark Sternweg in Fle-
voland. Greenchoice is de enige stroomleve-
rancier van Fastned. Halverwege 2016 rijden 
er zo’n 95.000 elektrische voertuigen en dat 
aantal groeit hard. Veel mensen willen graag 
op openbare plekken snel kunnen tanken. De 
Fastned-stations wekken zelf ook stroom op: 
op het dak liggen zonnepanelen. Betalen gaat 
via een app en binnen 20 minuten is de accu 
weer vol. 

Groen elektrisch  
rijden van  
Greenchoice

Electrisch vervoer


