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De rust dat
alles perfect
geregeld is…
Jij hecht beslist aan een gezond leefklimaat.
Je draagt graag bij aan de kwaliteit van leven.
Elektrisch vervoer is daarom voor jou een
vanzelfsprekendheid.
Verantwoord elektrisch opladen hoort daarbij.
Aan jouw oplader stel je zodoende de hoogste
eisen qua veiligheid, techniek en gemak. Een
vlotte laadoplossing die jou de rust geeft dat
werkelijk alles perfect geregeld is. En die zich ook
nog eens gemakkelijk laat bedienen, plaatsen
en onderhouden. Ga daarom Ecotappen.
Ecotappen betekent ook het gemak van eenvoud,
compleetheid en comfort. En je verzekert jezelf
van een ongekende behulpzaamheid, want bij
Ecotap® staan we 24/7 paraat om jou van dienst
te zijn. Hoe dat precies zit lees je allemaal in deze
editie van Magazine Charge, hét magazine voor
iedereen die bewust omgaat met de leefomgeving.

Veel inspiratie en
leesplezier gewenst.
— Kees van Bergen, CEO Ecotap®
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Hoe het
allemaal
begon.
CEO Kees van Bergen
aan het woord.
Waarom ben je toentertijd gestart met Ecotap®?
Niet om het milieu direct aan te pakken, maar
om een soort van bewustwording te creëren.
Bewustwording is niet alleen dat je iets korter
doucht, maar betekent dat je het breder ziet;
dat het écht veel beter kan. Toen kwam de
elektrische auto op ons pad… Ja, dat wat óns ding.
Jullie werken met ‘uitspringkrachten’. Wat zijn dat?
Hoezo dan? Wat was dan jullie missie?

Het paspoortje dat ik toentertijd voor mijzelf

Wij geloven in de kreet: als het makkelijk gaat met

gemaakt had bevat een beschrijving van het type

laden, dan pas wordt het succes van de elektrische

mens dat idealiter bij Ecotap® zou komen werken:

auto gegarandeerd.

bijzondere mensen.

Wat kwam erbij kijken om dat te bereiken?

Welke rol vervult Ecotap® in de markt?

We hebben het op eigen kracht
moeten doen, en achteraf was
dat eigenlijk het mooiste.

In techniek lopen wij ver vooruit op de markt.

En wat vergde dat van jou als CEO?

Waar ben je trots op?

Ik zeg altijd dat ik een VVD-er ben met een

Het is allemaal nieuw hier,
wat je ziet. Er was niets. We
hebben alles zelf opgebouwd.

SP-hart.

We zijn innovators en besturen de markt;
we maken ‘m ook écht.
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Klantstory

‘Zakelijk hybride,
privé elektrisch’

Waarom zijn keus voor
een elektrische auto
op de Volvo XC60 viel?
“Omdat ik een
Zweedse vrouw heb.”

Jesse Boeijen (32) uit Cuijk zegt
het met een lach. Hij rijdt voor
zijn werk sinds anderhalf jaar in
de plug-in hybride.

Dat bevalt zó goed dat er onlangs zelfs een
tweede auto bijkwam: een volledig elektrische
Fiat 500. Beide auto’s worden thuis in Brabant
opgeladen aan een laadpaal van Ecotap®.
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Jesse koos er ook bewust voor om het opladen aan een laadpaal van Ecotap® te doen.
“Bij Ecotap® krijg je als klant echt het gevoel
dat het om jou draait. Er wordt geluisterd
naar wat jij wilt en daar wordt dan een hele
persoonlijke aanpak op afgestemd. Dat is erg
prettig. Daar komt dan nog eens bij dat de
service goed is en dat ze altijd bereikbaar zijn.”

“Bij Ecotap® krijg je als
klant echt het gevoel dat
het om jou draait.“
Volle accu

Jesse Boeijen weet de betere
geneugten in het leven wel
Bewust
hybride
te waarderen.
Hij verkoopt
als zelfstandig agent truffels,
delicatessen van hoog niveau.
Dat doet hij onder de naam Tartufi.
Daarvoor maakt hij heel wat kilometers,
zowel in Nederland als in Duitsland.
Hij rijdt bewust hybride, met het oog
op de afstanden die hij maakt.

“Kleine stukjes rijd ik
elektrisch maar op de lange
afstanden vind ik het prettig
om te kunnen tanken.”

De stroom om zijn auto, of beter: auto’s,
op te laden wekt Jesse op met zonnepanelen.
“Dat wordt allemaal automatisch gefactureerd,
van zakelijk naar privé”, klinkt het tevreden.
“Ik hang de Volvo als ik thuis ben altijd netjes
aan de laadpaal. Met een volle accu rijdt ie ook
gewoon lekkerder, voel je dat ie meer power
heeft. Hybride rijden bevalt me beter dan ik
had gedacht. Ik vind de aandrijflijn ook heel
mooi. De combinatie van elektrisch rijden met
de brandstofmotor vind ik toch het beste van
twee werelden. En wanneer je thuis kunt laden
ben je voor de Nederlandse markt eigenlijk
gedekt, als je tenminste niet meer dan 300
kilometer per dag rijdt.”

Eigen tankstation
Korte afstanden rijdt Jesse bij voorkeur
elektrisch. “Dat voelt vriendelijker”, verwoordt
hij het. “En het scheelt enorm qua brandstofverbruik.” De volledig elektrische Fiat bevalt
als tweede auto erg goed. “Daar geniet mijn
vrouw van. Die auto kan ook lekker aan
dezelfde laadpaal als de Volvo. Het voelt
bijna alsof we een eigen tankstation aan huis
hebben, zeker omdat we ook nog eens onze
eigen energie opwekken!”
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Altijd de lader
die bij jou past...
Welke oplader past bij wie?
Iedere situatie is anders, en Ecotap® houdt daar
rekening mee. Daarom valt er veel te kiezen.
Welke mogelijkheden zijn er zoal?

Publiek vervoer

Klein zakelijk
Klein, middelgroot of groot… Ecotap biedt voor

Voor openbaar vervoerders is het van groot belang om een

iedere situatie een passende laadoplossing. Van

betrouwbare en efficiënte laadinfrastructuur te creëren.

snelladers tot duoladers; de ideale oplader staat

Eén die langdurig, gemakkelijk en probleemloos voorziet in

voor jou gereed. En altijd onderhoudsvriendelijk!

haar functie. Met Ecotap® slaag je daar volledig in.

Groot zakelijk

Tankstations

Wil je een laadoplossing voor meerdere teamleden

Ecotap® snelladers bieden exploitanten van tankstations een

en/ of regelmatige bezoekers, dan is wellicht een

effectieve en laagdrempelige introductie in de wereld van

®

maatwerkadvies raadzaam. Bijvoorbeeld over de

elektrische auto’s. De laders zijn zeer toekomstbestendig en

uitvoering in jouw huisstijl. Kan allemaal bij Ecotap .

makkelijk op te schalen én uit te breiden.

Logistiek

Openbare laadstations

Met snelladers die speciaal ontworpen zijn voor

Voor iedere situering reikt Ecotap® de perfecte laad-

uitvoerig gebruik, onderscheidt Ecotap® zich in

oplossing aan. Zo gaat het bij openbare laadstations

de markt. Het gebalanceerd laden voor zware

onder andere om voldoende capaciteit, slim laden,

voertuigen is één van de facetten die Ecotap voor

gebruiksvriendelijkheid en vandalismebestendigheid.

de logistieke sector ontwikkelde.

Ecotap® staat ervoor!

®

®

Meer weten? — Kijk op www.ecotap.nl
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De beste keuze in
elektrisch opladen
vraagt om de deskundigheid
van de regionale vakman!
De ene elektrische oplader is de andere niet.
Er bestaat veel kwaliteitsverschil. Waar moet op
gelet worden, wat komt er kijken bij de selectie
van de beste oplader en waar is deze te bestellen?

De belangrijkste criteria bij elektrisch opladen

Maximaal
laadcomfort

zijn brandveiligheid, snelheid van laden én een

Hoe zijn de laadpalen en -zuilen van

duurzame toepassing. Tot dit laatste behoort ook

Ecotap® te herkennen? Heel eenvoudig.

dat de gebruiker verzekerd is van gemak, zoals het

Ze beschikken over de kenmerkende frisse

voorkomen van storingen. En mocht er onverhoopt

kleur groen en een fraaie ergonomische

toch nadere service gewenst zijn, dat men volledig

vormgeving. Dat is bepaald niet het enige

terug kan vallen op een vakkundig servicepunt.

verschil, want ook al opvallend is de toepassing

Het advies en de service van de vakman in de

van zeer robuust staal. Dit materiaal is slijtvast en

eigen regio maken dan zeker het verschil.

duurzaam.

Persoonlijke keuze

Tel daarbij op dat Ecotap® de hoogste mate van

Vakkundig servicepunt

De selectie van een laadpaal of -zuil is bepaald
niet iets van een snelle online keuze. Daarom
ook beschikt Ecotap®, de nummer 1 in elektrisch
opladen, over een groot fysiek netwerk aan

brandveiligheid verwezenlijkt, en het zal duidelijk
zijn waarom het merk optimaal laadcomfort
garandeert.

professionals. Het zijn allen gekwalificeerde

Vakman om de hoek

dealers en installateurs die na een zorgvuldige

Wie staat voor de keuze staat van elektrisch laden,

inventarisatie van individuele wensen de beste

die vindt via www.ecotap.nl een professionele

persoonlijke keuze en aanpak aanbevelen. Daar-

vakman in de eigen regio.

naast garanderen ze optimaal gebruiksgemak
en kunnen gebruikers terugvallen op maximale

Bij deze professional kan vertrouwd worden op

garanties. Een prettige zekerheid voor wie

een deskundig, persoonlijk en vrijblijvend advies.

probleemloos elektrisch wil laden. Bij Ecotap is

Zodoende is iedereen ervan verzekerd dat uit de

iedereen altijd ‘in charge’.

oplader het maximale gehaald wordt.

®
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Met snelladers
weer vlot op weg
De Ecotap®
Snelladers
Voertuigen verbruiken
energie. Deze energie
dient dan ook regelmatig
‘bijgetankt’ te worden.

› DC 15
De DC 15 is de ideale wandlader om 1-fase
ladende auto’s snel te kunnen voorzien. De lader
beschikt over een DC power output van maximaal
15kW. Het daadwerkelijk laadvermogen wordt
bepaald door het voertuig en het afgezekerd
Amperage.

Snelladers zorgen ervoor
dat de tijd hiertoe tot een
minimum wordt teruggebracht.
De daadwerkelijke laadsnelheid wordt vooral
bepaald door het vermogen van de snellader
én het laadvermogen van de batterij.
Dankzij de loadbalancer wordt de laadsnelheid
aangepast op basis van beschikbare hoeveelheid energie op een bepaald moment binnen
de netaansluiting.

15 kW
9

Vlotte
laadoplossing?
You’re succeeding...
De Ecotap®
Snelladers

Universeel; dus inzetbaar voor bijna alle EV’s

›› DC 30

››› DC 60

De Ecotap® DC30 is toepasbaar voor alle elektrische

De Ecotap® DC 60 snellader is universeel inzetbaar

voertuigen en beschikt over een DC power output

voor alle elektrische voertuigen met een CHAdeMo

van 30kW. Het daadwerkelijk laadvermogen

of CCS aansluiting. Deze snellader heeft een DC

wordt bepaald door het voertuig en het afgezekerd

power output van maximaal 60kW.

Amperage.
Het daadwerkelijk laadvermogen wordt bepaald
door het voertuig en het afgezekerd Amperage.

30 kW

60 kW
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De Ecotap®
Snelladers
›››› DC 120 / 150 / 180
De Ecotap® DC 120/150/180 snellader kan
gebruikt worden voor alle elektrische voertuigen
met een CHAdeMO of CCS aansluiting.
Deze lader heeft een DC power output van 120kW
tot maximaal 180kW @CCS of 60kW CHAdeMO.
Het daadwerkelijke laadvermogen hangt af van
het vermogen wat beschikbaar is, maximaal 270
ampère nodig (instelbaar van 10A tot 270A).

De krachtpatser van
onze laders

120 / 150 / 180 kW
11

Klantstory

‘Opladen moet even
in je systeem komen’

“Elektrisch rijden
is fantastisch!”
Ze stelt het vol enthousiasme. Inez van Kronenberg (43) uit het NoordLimburgse Meerlo voelt
zich volgens eigen zeggen
‘als een koningin’ in haar
auto.

Ze rijdt sinds vlak voor kerst
2020 in een opvallende
Peugeot 208, van de zaak.

De Peugeot laadt de adviseur duurzaamheid
bij Avalon Advies in Elst zoveel mogelijk op aan
haar eigen Ecotap® laadpaal, achter het huis.
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Logische keus
‘Avalon Advies, duurzaam
denken en doen’. Die tekst
staat met grote stickers op de
glanzend blauwe elektrische
Peugeot van Inez.

Bewust hybride
Zij is er zich wel bewust van dat er
in die auto naar haar gekeken wordt.
“Maar ik ben er trots op”, voegt ze er
meteen aan toe.
“Dit voelt als een logische keus:
wanneer je rijdt, elektrisch rijden.”
Daar dacht haar werkgever ook zo
over. Die besloot dat zijn adviseurs
elektrisch moesten gaan rijden.

Eind 2020 werd bij Inez aan huis dan ook
een laadpaal geïnstalleerd, van Ecotap®.
Twee installateurs zorgden ervoor dat alles
vakkundig werd geplaatst en getest en nog
dezelfde dag bezorgde haar werkgever de
nieuwe auto.

“Mijn baas rijdt privé ook
elektrisch en had daarvoor
een Ecotap® thuislaadpunt.
Daar had hij heel goede
ervaringen mee.” Zij deelt
die ervaringen inmiddels.”
Gemak
Inez, die in het buitengebied woont, roemt
het gemak dat ze haar auto op eigen terrein
op kan laden. “Er staat een openbare laadpaal
in het centrum van het dorp, maar dat is toch
nog 2,5 kilometer van waar ik woon. Ik kom
voor mijn werk vaak bij gemeentehuizen en
daar staan eigenlijk altijd wel laadpalen vrij.”
Ze vindt het uitermate prettig dat ze met haar
laadpasje van Ecotap® overal kan laden. “Tja,
Ecotap® profileert zich niet voor niets met de
slogan You’re in charge”, lacht ze. Toch geeft
ze er de voorkeur aan om na ieder ritje de
auto thuis aan de laadpaal te zetten.
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Zakelijke
positiviteit
laden?

“Dat moet wel even
in je systeem komen”,
lacht ze.
“Ik vind het prettig dat de auto altijd 100
procent vol is als ik ga rijden.” Omdat ze haar
elektrische auto midden in de winter kreeg,
moest ze ook nog een beetje wennen aan het
feit dat de actieradius bij koude temperaturen
en het veelvuldig gebruik van de verwarming
niet optimaal is. Eén keer bracht een bezoek
aan een snellaadstation daarbij uitkomst.

Volledig geautomatiseerd
Ze geniet met volle teugen van haar elektrische
auto en alle gemakken die het mogelijk maken
om daar optimaal gebruik van te maken. “Mijn
auto is stil, luxe en ontzettend snel.” Ook over
de financiële kant van het verhaal is Inez prima
te spreken.

“Het factureren gaat
via de zaak. Ik laad de
auto thuis op, Ecotap®
ziet hoeveel kilowattuur
ik daarmee verbruik en
dat bedrag krijg ik één
keer per maand vergoed,
volledig geautomatiseerd
en keurig op tijd.”
Wat Inez betreft smaakt het nieuwe rijden
naar méér. Ze is zelfs al bezig om haar
partner over te halen om ook elektrisch te
gaan rijden …

You’re achieving it...
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Esthetisch
opladen?
You’re doing it...

The art
of charging
Hoe mooi kan elektrisch laden zijn?
Nou, zo mooi als dat je ze aantreft bij de Van Nelle Fabriek in
Rotterdam. Sinds kort staan er 24 laadpalen, waar tegelijkertijd
48 auto’s kunnen laden. De Duoladers zijn in de basis al prachtig
vormgegeven laadpalen die uitermate geschikt zijn voor plaatsing
bij bedrijven en in openbare ruimten. Deze laders zijn leverbaar in
meerdere uitvoeringen.
Voor de Van Nelle Fabriek maakte Skefdeluxe / Insight Media een
passend design waarbij “Business – Inspiration & Events” terugkomen
in het ontwerp. Het gehele project van Orange Charging is één van
de mooie samenwerkingen met NL Mobility B.V. en Ecotap®.

Meer voorbeelden zien? — Kijk op www.ecotap.nl
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Maak kennis met de
uitspringkrachten van Ecotap®
Door slimme oplossingen kunnen we allemaal bijdragen aan het
klimaat. Zo betekent elektrisch rijden schoner én zuiniger rijden.
Er wordt geen fijnstof uitgestoten en elektriciteit is voordeliger
dan fossiele brandstoffen.

Aan jou dus de keus,
want “you’re in charge”.
Bij Ecotap® hechten we er wel aan om die keuze

jouw laadpunt. Daartoe beschikken we over team-

voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat

leden binnen de afdelingen ontwikkeling & engineering,

doen we door continu te innoveren: betere en

inkoop & assemblage, kwaliteits-controle, transport

nóg mooiere laadpunten. Daarbij zetten wij

& montage, communicatie en sales. Bij Ecotap® is

maximale wilskracht in, onder andere via onze

iedereen die er op één of andere wijze bovenuit wil

‘uitspringkrachten’.

springen “in charge”.

Binnen Ecotap® geloven
wij in de inclusieve
samenleving. Iedereen
beschikt over talent,
iedereen is speciaal en
iedereen doet mee.
De uitspringkrachten van Ecotap® zijn collega’s die
om welke reden dan ook eerder moeite hadden
om de arbeidsmarkt succesvol te betreden.
Teamleden die dagelijks met bovengemiddelde
inzet hun ongekende waarde bewijzen. Door
mensen in hun kracht te plaatsen kan er ongekend
veel bereikt worden. Samen maken wij Ecotap®
bijzonder. Bijzonder voor jou, want we houden
focus op jouw belang: al het mogelijke halen uit
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De ene
laadoplossing
is de andere
niet.
Ervaar de meerwaarde
van Ecotap®.
Zekerheden
Altijd de perfecte laadoplossing
voor jouw vraag

Nóg gemakkelijker laden dankzij
de Ecotap®App

Intuïtief bedieningsgemak voor
comfortabele toepassing

Hoogste eisen volgens 3 eisen van
MVO People, Planet & Profit

Gecertificeerde installateurs voor
uitmuntende montage

Eenvoudig beheer van
stroomverbruik en facturatie

Zorgeloos opladen met mogelijkheid
tot verlenging garantietermijn

Het gemak van 24/7 Ecotap®
support

Service
Bij Ecotap® doen we het maximale om het jou gemakkelijk te maken. Mocht je dus een vraag
hebben over het elektrisch laden, dan helpen wij je heel graag op weg. Dat kan via jouw dealer/
installateurs, de informatie op onze internetsite, een chat en zeker ook via onze helpdesk.
De helpdesk is voor jouw gemak zelfs maar liefst 24/7 bereikbaar.

+31 (0) 411 74 50 20
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Klantstory

‘Elektrisch
rijden moet je
gewoon doén’

Zijn eerste elektrische
auto dateert al van
acht jaar geleden.
Dat was een Renault
ZOE, met een bereik
van 100 kilometer...

...Daar legde hij een stepje
achterin, voor het geval hij niet
bij zijn afspraak kon komen.
Inmiddels rijdt Gerald van Kessel
(55) nog steeds elektrisch.

De mededirecteur van MGM Projectontwikkeling
uit Best zweert bij de laadpalen van Ecotap®.
Sterker nog: “Wij bouwen nu woningen met een
laadpaal van Ecotap® er standaard bij!”
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Footprint
Gerald van Kessel heeft iets
Bewust
hybride
met duurzaamheid.

Samen met zijn broer

“Bewust kijken wij naar
onze eigen footprint.
Dan komen er vanzelf
kansen.”

Dat bouwt nul-op-de-

“Wij doen duurzaamheid en daar past
elektrisch rijden bij”, klinkt het stellig.
Daarbij kijkt Gerald nadrukkelijk niet naar
terugverdientijden. “Nee, elektrisch rijden
moet je niet voor het geld doen. Wij komen
uit de bouwmaterialenhandel. Daar vraagt
men ook niet om terugverdientijden.

meter woningen.

Toegankelijk

Marcel startte hij MGM
Projectontwikkeling.

Wat Van Kessel betreft is elektrisch rijden het
vervoer van de toekomst. Hij heeft zijn ZOE
van weleer inmiddels ingeruild voor een Jaguar
I-Pace, die hij zowel privé als zakelijk rijdt. Die
laadt hij thuis op, aan een snelladertje van
Ecotap®. Zijn vrouw en kinderen rijden ook
allemaal elektrisch. Daarvoor staan 3 Renault
ZOE’s klaar. Die worden opgeladen aan een
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laadpaal, eveneens van Ecotap®. “Die Jaguar
van mij laadt nu eenmaal een stuk minder
snel”, weet Gerald.

“Maar dat is het mooie
van Ecotap®: die bieden
technisch zoveel keuzes,
dat elektrisch rijden voor
iedereen gemakkelijk en
dus toegankelijk wordt.”
Bewuste keus

De wereld
verduurzamen?

De ondernemer Van Kessel koos bewust voor
de laadpunten van Ecotap®. “Da’s een kwestie
van ons kent ons. Ecotap® staat ergens
voor, maakt een goed product en verstopt
zich niet achter een helpdesk. Ze zijn 24/7
bereikbaar. Mijn eerste thuislader deed het
niet, ik belde, kreeg de directeur aan de lijn
en kon op zondagochtend langskomen. Dat
zullen ze nu ongetwijfeld niet meer doen
maar het zegt iets over de firma.” Die filosofie
sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van
MGM. Niet voor niets huist het hoofdkantoor
midden in een door het bedrijf zelf gebouwde
wijk. “Daar zijn wij dus ook altijd bereikbaar.”
De zakelijke relatie tussen MGM Projectontwikkeling en Ecotap® is met de jaren sterk
gegroeid. Zo staan ook bij het onroerend
goed dat de ondernemende broers in Best
hebben laders van Ecotap®.

“Dat zijn 21 palen en 3
snelladers”, somt Gerald op.
“Die staan altijd vol.”

You’re practising it...
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Zorgeloos
thuisladen

Ecotap® Homebox
met kabel
Deze thuislader is gebruiksvriendelijk en voorzien van een flexibele

Uitvoeringen
› Met drukknop
› Met laadpas + registratie
› Met laadpas zonder registratie

laadkabel (tot 11kW) of gladde kabel
(tot 22kW) met stekker type 1 of 2
die direct aan uw elektrische auto
kan worden aangesloten.
Vervaardigd uit 2 mm staal. De Homebox is te
bevestigen aan de wand of aan een stalen staander
(optioneel).

Verantwoord
opladen?
You’re ahead...
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Zorgeloos
thuisladen

Ecotap® Homebox
met contactdoos
Deze thuislader is gebruiksvriendelijk en voorzien van een

Uitvoeringen
› Met drukknop
› Met laadpas + registratie
› Met laadpas zonder registratie

7 polige contactdoos (Type 2).
Via een laadkabel kunt u uw
elektrische auto aansluiten op
het laadpunt.
Vervaardigd uit 2 mm staal. De Homebox is te
bevestigen aan de wand of aan een stalen staander
(optioneel).

Gezond
leefklimaat?
You’re the difference...
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De zekerheid van
installatiegemak
met Ecotap®
De installateur/dealer speelt een sleutelrol
bij verduurzaming en veiligheid. Met de
advisering en plaatsing van elektrische
laadoplossingen voor voertuigen weten zij
dan ook als geen ander raad.

Vakkundig servicepunt

Comfortabel genieten

De beste installateurs kiezen natuurlijk voor het

De intuïtieve bediening van de Ecotap® opladers

allerbeste in elektrisch laden. Dat betekent een

zorgt ervoor dat alles zich vlot en eenvoudig wijst.

oplader die voldoet aan alle wensen en verwacht-

Ze zijn bovendien zo vervaardigd, dat ze om een

ingen van particuliere en zakelijke opdrachtgevers.

minimum aan service en onderhoud vragen.

Dat betekent ook een esthetische oplossing, een

Het robuuste staal biedt een uiterst sterke

technisch robuuste uitvoering, een versie met groot

bescherming van de installatie. De behuizing is

bedieningsgemak, een exemplaar waar men geen

technisch zeer kwalitatief samengesteld, met

omkijken naar heeft. De vakman met oog voor

oog op het voorkomen van onnodige uitval of

installatie- en servicegemak, die werkt dan ook

ongemak. Dit alles betekent voor EV-rijders dat

uitsluitend met de laadoplossingen van Ecotap .
®

je met een Ecotap®-oplader uiterst comfortabel
kunt genieten. En voor installateurs betekent het

Optimaal plaatsingsgemak
Laten we eerlijk zijn; iedereen is ermee gebaat dat

heel tevreden klanten.

de montage van de laadoplossing vlot en veilig

Installateur in de buurt

plaatsvindt. Tijd is geld en ieder ongemak dient

Wie op zoek is naar de dichtstbijzijnde installateur,

voorkomen te worden! Daarom zijn alle (snel)laders

die hoeft alleen maar even te bellen met Ecotap®

van Ecotap® vanaf de fabriek maximaal voorbereid

via +31 (0) 411 74 50 20. Dat kan zeven dagen in

op de definitieve montage. Dat betekent optimaal

de week, 24 uur per dag.

plaatsingsgemak. De installateur kan de montage
zodoende zonder enig ongemak perfect uitvoeren.
Een vlekkeloos verloop van het montageproces
wordt dan ook te allen tijde gegarandeerd.
Innovatie op z’n best, dus.
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Klantstory

‘Denken vanuit de
mogelijkheden van
het laadpunt’
Hij begon zijn bedrijf
in 2014 eigenlijk met
als voornaamste
doelstelling elektrisch
rijden te promoten.

Al snel merkte hij dat dat
niet meer nodig was.
Toen besloot Steef Korfker
zich te gaan richten op het
versimpelen van oplaadinfra.

Met zijn bedrijf NL Mobility
installeert en levert hij uitsluitend
Ecotap®-laadpunten. Dat betreft
steeds vaker de meest ingenieuze
installaties.

Het spreekt voor zich dat Steef Korfker
(49), woonachtig in het West-Brabantse
Standdaarbuiten, een trotse en tevreden
elektrische rijder is. Dat doet hij in een Tesla
Model S.
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van smart charging ligt weer onze kracht.
Dat doen we steeds meer voor complexe
installaties zoals bij een taxionderneming,
een distributiecentrum of een openbaar
vervoersbedrijf. Ook die willen immers het
gemak van het elektrisch laden van hun
wagenpark.”

Doorbraak
Korfker beseft dat er nog een enorme uitdaging wacht: “De grootste groep moet nog
over naar elektrisch rijden.

Korfker is veel onderweg,
bijvoorbeeld naar zijn bedrijf
Bewust
in Gouda. Hijhybride
draagt het
elektrisch rijden ook zakelijk
een warm hart toe.
Dat zal niet vreemd zijn, voor de voormalig directeur van DOET, de branchevereniging op het gebied van elektrisch
vervoer in Nederland.

Intelligente oplossingen
NL Mobility is sinds 2015 een geoliede
machine, die het leveren, installeren en
onderhouden van laadpunten versimpelt.
“We maken daarbij gebruik van de
intelligente oplossingen van Ecotap®”,
vertelt Korfker. “Zij zijn een fabrikant die
op hoog niveau werk levert. Dat doen ze
innovatief en onderscheidend. Wij kunnen
daarbij een mooie rol spelen. Want juist
in het optimaliseren van het principe

De doorbraak van elektrisch vervoer is
weliswaar in volle gang, én het is zaak om
het tempo bij te houden. De markt doet
zijn werk. Elektrisch rijden is zowel sexy als
wenselijk geworden. Bovendien komen de
massamodellen eraan. Vraag is alleen of
de energiemarkt daar al klaar voor is. Als op
een industrieterrein een distributiecentrum
komt, dat twee keer per dag zijn wagenpark
van 200 wagens vol wil laden, hebben die
een probleem. De wachttijden om dat te
kunnen realiseren zijn soms lang.”

Out of the box
Samen met Ecotap® ziet NL Mobility
nog volop mogelijkheden bij de verdere
uitrol van het elektrisch rijden in ons land.
Korfker: “Er is voldoende markt om te
verdelen. Daarbij wil ik wél opmerken dat
de gevestigde orde van installateurs met
een enorm trackrecord niet per definitie
het meest geschikt is om complexe
oplaadinstallaties te verzorgen. Wij denken
vanuit de mogelijkheden van het laadpunt:
out of the box, maar binnen de regels. En
we delen onze expertise ook. Zo zijn we
begin 2021 begonnen met het adviseren
en begeleiden van installateurs bij het
installeren van Ecotap®-laadpunten in
complexe situaties.”
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Weet je
dat...

& weet
je dat...

Weet je dat...

Weet je dat...
#2
®
Het merk Ecotap zich in de markt onderscheidt
met snelladers die speciaal ontworpen zijn voor
uitvoerig gebruik?!

#1

Ecotap als pionier aan de wieg heeft
gestaan van het elektrisch laden van
voertuigen zoals auto’s, fietsen, scooters
en scootmobielen?!
®

Inmiddels is de organisatie actief in vierentwintig
landen en beschikt over méér dan zestig
medewerkers.

Het gebalanceerd elektrisch laden van zware voertuigen is één
van de facetten die Ecotap® voor de logistieke sector ontwikkelde.
Zo ben je binnen deze sector verzekerd van slim, snel en safe
laden. Uiterst belangrijke waarden in een sector waarbij efficiency
en betrouwbaarheid van doorslaggevende betekenis zijn.

Om de productiecapaciteit mee te laten groeien
heeft Ecotap® zich gefocust op de innovatie, en
heeft zij gekwalificeerde productiebedrijven in
haar nabijheid geselecteerd om mee te groeien.
Het resultaat ervan is dat zij over voldoende
capaciteit beschikt om aan de snel stijgende
vraag te voldoen.

Weet je dat...
#3
Het openbaar vervoer specifieke eigenschappen
kent die bij elektrisch opladen om bijzondere
aandacht vragen?!
Naast de voertuigen zelf is de infrastructuur, om deze voertuigen van energie te voorzien, essentieel voor een succesvolle toepassing. Een groot voordeel is natuurlijk dat het
elektriciteitsnet er al ligt. Vanuit die basis kan Ecotap® tot een
complete, integrale aanpak komen die toekomstgericht is.

Weet je dat...		
Elektriciteit veruit de populairste schone
brandstof is?!

#4

Elektrisch
vervoer?

Elektrische voertuigen die zijn opgeladen met groene stroom

You’re doing great...

reduceert. Dit biedt kansen voor tankstations. Ecotap® reikt deze

stoten namelijk geen CO2 en fijnstof uit. Dat betekent dat het een
zeer duurzame mobiliteitsoplossing betreft. Niet verwonderlijk
dus dat het straatbeeld snel aan het veranderen is en het
aantal voertuigen dat rijdt op fossiele brandstoffen substantieel
brandstofstations de passende blauwdruk aan.
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& weet je
ook dat...
Weet je dat...
#5
De overheid en gemeenten veel subsidiemogelijkheden voor openbaar laden aanbieden?!
Mogelijkheden die naast elkaar kunnen worden aangevraagd.
Op deze wijze wordt duurzaamheid financieel wel heel interessant
gemaakt. Kies je voor een openbaar toegankelijk laadstation, dan
kan er afhankelijk van het regionale beleid subsidie door jouw
gemeente worden toegekend. Indien je een zakelijke laadpaal
aanschaft, kun je aanspraak maken op de MIA regeling. Hiermee
kan tot 36% van het totale investeringsbedrag in mindering
gebracht worden op de fiscale winst.

Weet je dat...
Je zakelijk zowel jouw voertuig als merk
tegelijkertijd kan laden?!

#6

Jazeker, dat kan bij Ecotap®. Daarmee wordt de laadpaal een
verlengstuk van de marketing van de onderneming. De laadpaal
draagt dan de merkwaarden van de eigen organisatie uit. Bovendien begrijpen bezoekende EV-rijders direct dat zij door de
organisatie gefaciliteerd worden. Daarmee oogsten jullie beslist
de waardering van de bezoeker. Altijd een goed begin van een
gesprek, toch?!

Weet je dat...		
#7
®
Ecotap met het keurmerk Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) als bedrijf zichtbaar maakt wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie?!
Dat is van toepassing in het kader van MVO People, bij inkoop
en aanbesteding. Ook al een heel prettige zekerheid, toch?
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Schone lucht,
een beter klimaat én
kosten besparen?
Maar liefst twintig procent van de
totale CO2-uitstoot in Nederland is
afkomstig van het auto- en vrachtverkeer. Dit verklaart waarom het
aantal elektrische auto’s om ons
heen dagelijks in rap tempo toeneemt.

Esthetische vormgeving
Ecotap® is marktleider in elektrische oplaadpunten
voor zakelijk en thuisgebruik. Het merk bouwde al
heel vroeg haar voorsprong op toen de eerste elektrische auto’s geleverd werden. Deze voorsprong
bouwde zij in de loop van de tijd gestaag uit. Het
resultaat mag er zijn; fraai esthetisch vormgegeven
laadpunten, allen ergonomisch van aard, gericht op
intuïtief bedieningsgemak en kwalitatief ijzersterk.
Een oplaadpunt van het merk herken je eenvoudig,

Wie elektrisch rijdt, die draagt flink
bij aan een schone lucht en een
beter klimaat. De geluidshinder
wordt er ook nog eens door gereduceerd. Daarnaast betekent het een
stevige kostenbesparing, want
elektrisch rijden vraagt om veel
lagere onderhoudskosten én is
voordeliger in het gebruik.

mede dankzij de aansprekende kleur groen.

Online beheer
Naast opladers voor elektrische auto’s biedt Ecotap®
ook de perfecte oplossing voor het elektronisch
laden van vrachtwagens en bussen. Hoe jij je ook
gemotoriseerd wilt verplaatsen, bij Ecotap® “you’re
in charge”. Zo kan je bijvoorbeeld heel eenvoudig
jouw oplaadpunt online beheren, als je kiest voor
een laadstation met registratie. Dat lukt dankzij
de gebruiksvriendelijke Ecotap® managementtool.
Afhankelijk van het gekozen abonnement kan het
verbruik ingezien en verrekend worden.
Méér gemak is ondenkbaar.

Bespaar het klimaat en kosten.
Ga nu naar www.ecotap.nl
en kies de oplader die bij jou past.
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Succes komt
van binnenuit!
Hoe mooi iets er ook aan
de buitenkant uitziet,
het echte succes komt
van binnenuit.
Ecotap® doorziet dat en floreert bij de gratie
van hoogwaardige innovatie. Innovatie met
de focus op het creëren van de veiligste,
herkenbare en vandaalbestendige laadpalen
en wandladers voor elektrische voertuigen.
Door dit op de Ecotap®-manier te doen, wordt
het op een zo duurzaam en sociaal mogelijke
manier gerealiseerd.

Enkele belangrijke
wetenswaardigheden
Altijd uitgevoerd in zeer robuust staal
Materiaal is slijtvast en duurzaam
Door uitgekiende software gestuurd
Communiceert met de laadpas
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Succes komt
van binnenuit!
Hoe mooi iets er ook aan
de buitenkant uitziet,
het echte succes komt
van binnenuit.

Enkele belangrijke
wetenswaardigheden
Hoogste mate van brandveiligheid
Optimaal laadcomfort o.a. door handige bediening
Functioneert onder alle weersomstandigheden
Dankzij slimme technologie geheel futureproof
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Succes komt
van binnenuit!
Hoe mooi iets er ook aan
de buitenkant uitziet,
het echte succes komt
van binnenuit.
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Bewust
opladen?

You’re in charge...
› Ecotap® Nederland
Kruisbroeksestraat 23
5281 RV Boxtel

› Helpdesk
+31 (0) 411 – 745 020
helpdesk@ecotap.nl

› Producten & service
+31 (0) 411 – 210 210
info@ecotap.nl

