
Stel jezelf deze
15 vragen voordat
je in snelladers 
investeert



Introductie
In het afgelopen decennium is de wereld van 
elektrisch vervoer exponentieel gegroeid. Vol-
gens de IEA Global EV Outlook reden er te-
gen het einde van 2020 wereldwijd 10 miljoen 
elektrische auto’s op de weg. Naar verwachting 
blijft dat aantal nog flink doorgroeien.

Nu elektrische auto’s steeds populairder wor-
den, zowel onder consumenten als in het be-
drijfsleven, is de behoefte aan snelle en efficiën-
te laadoplossingen groter dan ooit tevoren. Niet 
alleen om de huidige elektrische auto’s te laden, 
maar om de grootste drempel voor toekomstige 
bestuurders te trotseren: range anxiety.

Volgens ons jaarlijkse onderzoek heeft bijna 
de helft van de Europeanen die (nog) niet elek-
trisch willen rijden  twijfels of er overal geladen 
kan worden waar en wanneer dat nodig is.
Als gevolg daarvan investeren steeds meer 

bedrijven in laadstations. Hoewel er veel ver-
schillende mogelijkheden zijn, is de interesse 
in snelladen, waarmee elektrische auto’s bin-
nen enkele minuten kunnen worden opgeladen, 
enorm toegenomen.

Is een snellader de juiste investering voor mijn 
bedrijf? Waar moet ik op letten bij deze inves-
tering? Hoe weet ik dat ik geen verkeerde keu-
ze maak?

Deze gids begeleidt je aan de hand van 15 vra-
gen zodat jij een goed geïnformeerde beslissing 
kan maken voordat jouw bedrijf gaat investeren 
in  snelladers en alles wat daarbij komt kijken.
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Hoofdstuk 01: Gebruikssituaties

Globaal gezien zijn er twee situaties waar-
in snelladers het meest worden gebruikt: voor 
commercieel laden en het laden van een wa-
genpark. De één wil graag bestuurders van een 
elektrische auto aantrekken naar zijn locatie. De 
ander is een wagenparkbeheerder die er zeker 
van wil zijn dat zijn wagenpark (bijv. bussen, 
bestelauto’s, vrachtwagens) is opgeladen en 
weer snel de weg op kan.

Commercieel laden 

Met meer elektrische auto’s op de weg, is er 
meer behoefte aan een vertrouwde plek om te 
kunnen laden. Voor laadnetwerkbeheerders, 
tankstations, wegrestaurants, horeca en par-
keergarages is deze lucratieve doelgroep een 
uitgelezen kans om nieuwe, terugkerende klan-
ten te werven.

Het laden van een wagenpark

Snelladers zorgen ervoor dat de elektrische au-
to’s binnen een wagenpark sneller de weg op 
kunnen, het laden soepel ver-
loopt en het wagenpark effici-
enter wordt. Als wagenparkbe-
heerder heb je een uitgebreid 
inzicht in de soorten auto’s op 
jouw locatie, de exacte ver-
blijfsduur en de lengte van de 
gereden routes. Het laden van 
wagenparken is hierdoor over-
zichtelijker dan het laden voor 
commerciële doeleinden.

Valt jouw bedrijf in een van deze twee catego-
rieën? Dan is snelladen een goede optie.

1. Kan mijn bedrijf van snelladen profiteren?

Valt jouw bedrijf in 
een van deze twee 
categorieën? Dan 
kan snelladen een 

aantrekkelijke optie 
voor jou zijn.
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Chapter 01: Bacon ipsum dolor
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Hoofdstuk 02: Type bestuurders en elektrische auto’s

2.  Wie gebruiken mijn 
snelladers? 

Plaats jezelf in de schoenen van de bestuur-
der en vraag jezelf af wie de (potentiële) be-
zoekers zouden kunnen zijn.

Zijn het bezoekers die alleen naar jouw locatie 
komen om hun elektrische auto op te laden? Of 
komen ze voor je andere producten en dien-
sten en zien zij het laden als een extraatje? 

Als je de eigenaar van een tankstation bent, 
zijn de behoeften van je bezoekers anders dan 
die van horeca- en winkelbezoekers. 
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Hoofdstuk 02: Type bestuurders en elektrische auto’s

3. Hoe lang blijven bezoekers op mijn locatie?

In andere woorden: “Hoe lang wil je dat deze 
bezoekers op jouw locatie blijven?” Dit is mis-
schien wel de belangrijkste vraag die je jezelf 
moet stellen. Het is cruciaal om te zorgen dat 
ze voldoende tijd besteden aan hetgeen ze op 
jouw locatie willen doen en er tegelijkertijd 
ook zeker van kunnen zijn dat hun auto daar-
na voldoende is opgeladen.

Ter illustratie: als je de eigenaar bent van een 
tankstation langs de snelweg, arriveren je be-
zoekers waarschijnlijk met een lege accu. Om 
die reden willen ze zo snel mogelijk laden, een 
hapje eten en vlug de weg weer op. In dit ge-
val investeer je idealiter in een snellader met 
een hoog vermogen.

Als je de eigenaar van een restaurant of win-
kel bent, waar mensen vaak een uur of lan-
ger verblijven, is het misschien niet nodig om 

een snellader met zo’n hoog vermogen (240 
kW en hoger) te plaatsen. Dan kun je beter 
een lager vermogen aanbieden, 
aangezien het laden wat lan-
ger mag duren. Zo’n investering 
kun je tegen lagere kosten doen 
dan een snellader met een ho-
ger vermogen.

De juiste snellader met voldoen-
de vermogen kiezen, is makke-
lijker als je weet hoe lang een 
elektrische auto op locatie ver-
blijft. Het is heel wat waard als je deze ver-
blijftijd matcht met de gemiddelde tijd die be-
zoekers nodig hebben om van jouw overige 
producten of diensten gebruik te maken.

 Het is cruciaal dat 
jouw bezoekers 
voldoende tijd 
besteden aan 

hetgeen ze op je 
locatie willen doen.
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Hoofdstuk 02: Type bestuurders en elektrische auto’s

4.  In welke auto’s rijden 
jouw bezoekers?

De verschillende soorten elektrische auto’s 
waar jouw klanten in rijden, spelen een voor-
name rol bij het kiezen van een snellader. Elek-
trische auto’s hebben andere accugroottes en 
gebruiken verscheidene aansluitingen, zoals 
bijvoorbeeld CCS2 of CHAdeMO.

De grootte van de accu heeft invloed op de 
laadtijd. Als jouw bezoekers vooral in elektri-
sche bussen rijden, moet je je bedenken dat de 
grotere accu’s een hoger vermogen nodig zul-
len hebben.

Rijden de meeste klanten in personenauto’s 
met kleinere accu’s? Dan hebben zij misschien 
niet eens baat bij de allersnelste lader. Een Nis-
san Leaf uit 2021 met een maximale laadsnel-
heid van 46 kW kan een snellader met 350 kW 
vermogen niet optimaal benutten.
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Hoofdstuk 02: Type bestuurders en elektrische auto’s

Bovendien zijn er nog voertuigen op de weg 
met de Japanse standaard, CHAdeMO. Hoe-
wel dit aan het veranderen is, nu CCS2 de Eu-
ropese norm is en de meeste elektrische voer-
tuigen al CCS2-stekkers hebben, zijn er nog 
steeds meer dan een half miljoen voertuigen 
met CHAdeMO-stekkers in Europa. 

Houd daarom in het achterhoofd dat je meer-
dere aansluitingen aanbiedt zodat iedereen op 
jouw locatie kan laden.

TYPE VOERTUIG KLEIN GROOT BESTELBUS VRACHTWAGENS EN BUSSEN

Gemiddelde accugrootte 50 kWh 100 kWh 75 kWh 200 kWh 300 kWh

Vermogen 
per connector Gemiddelde tijd om een accu te laden van 20% naar 80%*

50 kW 53 min 1 u 48 min 1 u 20 min 3 u 35 min 5 u 23 min

90 kW 30 min 1 u 45 min 2 u 3 u

120 kW 22 min 44 min 33 min 1 u 30 min 2 u 14 min

150 kW 18 min 36 min 27 min 1 u 12 min 1 u 48 min

180 kW 15 min 30 min 22 min 1 u 1 u 30 min

210 kW 12 min 24 min 19 min 51 min 1 u 16 min

240 kW 11 min 22 min 16 min 44 min 1 u 7 min

270 kW 9 min 19 min 14 min 39 min 59 min

300 kW 8 min 17 min 13 min 35 min 53 min

330 kW 8 min 16 min 12 min 32 min 48 min

350 kW 7 min 15 min 11 min 30 min 46 min

*Alleen voor illustratieve doeleinden, geeft niet de werkelijke laadtijden weer

Laadtijd minder dan 1 uur Laadtijd minder dan 30 minuten Laadtijd minder dan 15 minuten
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Hoofdstuk 03: Locatie(s)

5. Welke laadsnelheid moet ik aanbieden?

Zodra je een goed beeld hebt van jouw bezoe-
kers, hoe lang ze blijven en welke elektrische 
auto’s ze rijden, kun je jezelf afvragen welke 
laadsnelheid je wilt aanbieden. Met zo veel keu-
zemogelijkheden is het belangrijk de speficie-
ke omstandigheden van jouw bedrijf in ogen-
schouw te nemen.

De eigenaar van het tankstation in vraag 3 wil 
waarschijnlijk een snellader met een vermogen 
van 175 kW of meer. Ter vergelijking: als je je 
klanten liever een uur op locatie hebt, is een 
snellader tussen 50 kW en 90 kW in jouw ge-
val een betere optie.

Bovendien is het verstandig ervoor te zorgen 
dat jouw snelladers schaalbaar zijn, zodat je 
het vermogen gemakkelijk kunt verhogen zon-
der de oorspronkelijke installatie aan te passen. 

Modulariteit is hier het sleutelwoord. Het ge-
bruiken van een snellader met modulaire ener-
giemodules betekent dat je je laadnetwerk een-
voudiger kan uitbreiden zodra er meer vraag is. 
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6. Welke architectuur is geschikt voor mijn locatie?

Vanwege de complexiteit en het hoge vermo-
gen is het belangrijk om elke locatie als een 
apart project te behandelen. Breng de speci-
fieke vereisten en mogelijkheden van iedere lo-
catie uitvoerig in kaart.

Naast de inrichting van jouw locatie(s) zijn er 
vaak verschillende belanghebbenden betrok-
ken, zoals locatie-eigenaren of de lokale over-
heid. Zorg er dus voor dat je de potentiële be-
langhebbenden tijdig bij het proces betrekt om 
vertragingen en/of extra kosten te voorkomen.

Nu je een uitgebreid overzicht van je locatie 
hebt, kijken we naar de verschillende soorten 
architectuur van een snellader, zodat je kunt 
bepalen welke soort het meest geschikt is voor 
jouw locatie.

In het algemeen zijn er twee soorten architec-
tuur: standalone en gesplitst.

  Standalone-snelladers zijn doorgaans een 
stuk groter en behuizen zowel de gebrui-
kersinterface als de stroomvoorziening. Ze 
bestaan uit één enkele unit en leveren ge-
woonlijk tussen 50 kW en ongeveer 240 
kW aan vermogen. 

  Snelladers met een gesplitste opbouw be-
staan  uit twee afzonderlijke componenten: 
een user unit voor de communicatie met de 
bestuurder en een power unit die energie 
levert aan de user unit. In het algemeen le-
veren deze snelladers meer vermogen dan 
een standalone-snellader (tussen 175 kW 
en 350 kW).

Heb je veel ruimte tot je beschikking en is er 
vraag naar een hoger laadvermogen? Dan kies 
je voor een gesplitste opbouw.

 STANDALONE  
0 kW

350 kW

240 kW

 GESPLITST  
0 kW

350 kW
350 kW

Hoofdstuk 03: Locatie(s)
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7.  Wat heb ik aan slim 
laden?

Een hoger vermogen is niet het enige voordeel 
van snelladen. Snelladers hebben meerdere han-
dige functionaliteiten waar bedrijven en eind-
gebruikers van kunnen profiteren. Slim laden is 
daar één van.

De meeste locaties kunnen niet genoeg stroom 
leveren wanneer alle laadstations maximaal 
zouden laden. Om dure uitbreidingen van het 
elektriciteitsnet te voorkomen, komt slim laden 
goed van pas.

Met slim laden communiceren elektrische au-
to’s, het elektriciteitsnet en de laadstations on-
derling voor een optimale stroomverdeling.

Slimme functionaliteiten, zoals load balancing 
(het verdelen van stroom tussen laadstations 
onderling) helpen je het meeste uit jouw locatie 
te halen en dure uitbreidingen en piekbelasting 

Hoofdstuk 03: Locatie(s)
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van het elektriciteitsnet te voorkomen. Benut 
de beschikbare ruimte optimaal door gelijktij-
dig laden op één snellader mogelijk te maken.

Check altijd even of jouw snelladers zulke slim-
me functionaliteiten ondersteunen.

Hoofdstuk 03: Locatie(s)
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Hoofdstuk 04: Gebruikerservaring

8. Hoe zorg ik dat mijn snelladers zichtbaar zijn? 

Online. 

Voordat een bezoeker kan opladen aan jouw 
snellader, moet hij of zij deze eerst kunnen vin-
den. Dus, als je een openbaar laadnetwerk 
bouwt, dienen jouw snelladers zichtbaar te zijn 
op verschillende online platforms, in verschei-
dene apps (zoals EVBox Charge) en op Google 
Maps en/of Apple Kaarten. Hierdoor weten be-
zoekers waar jouw snelladers staan en of deze 
beschikbaar zijn.

Offline. 

Zodra jouw openbare snelladers online zicht-
baar zijn, is de volgende stap ervoor te zorgen 
dat ze ook offline opvallen. Vaak worden snella-
ders aan de rand van een tankstation geplaatst 
of op parkeerterreinen met minimale verlichting. 
‘s Nachts zijn ze hierdoor moeilijker te vinden en 
te bedienen. Dit heeft een directe invloed op de 
gebruikerservaring van de bezoeker. Hardware 
speelt hierin de belangrijkste rol. Als het goed 
is, beschikt jouw snellader over LED-verlichting 
zodat deze makkelijker wordt herkend en dui-
delijk is welk laadpunt nog vrij is.



9.  Hoe bied ik bezoekers de beste laadervaring? 

Toen het laden van elektrische auto’s in de kin-
derschoenen stond, was de interactie tussen 
de bestuurder en een snellader nog geen prio-
riteit. De intuïtieve early adopters accepteerden 
dit destijds. Nu het grote publiek ook elektrisch 
gaat rijden, is de gebruikerservaring belangrij-
ker geworden en daar moeten bedrijven met 
snelladers zich bewust van zijn.
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Hoofdstuk 04: Gebruikerservaring
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Laadsessie starten 
Autorisatie, of met andere woorden: het 
starten van een laadsessie, is een belangri-
jk onderwerp als je overweegt te investeren 
in laadstations voor jouw bedrijf. Als je een 
elektrisch wagenpark wilt laden, heb je ver-
schillende opties: van Autostart (de bestu-
urder sluit een auto aan en de laadsessie start 
automatisch) tot het gebruik van laadpassen.

Touchscreen
Wanneer een bestuurder bij jouw snellader 
arriveert, is de eerste interactie van de bestu-
urder die met het scherm. Een goed leesbaar 
touchscreen is meestal 15” of groter, heeft 
geen fysieke knoppen en weergeeft tijdens 
het laden informatie over onder andere de 
laadsnelheid en -tijd. Bovendien moet de 
bestuurder kunnen kiezen uit meerdere talen 
en meerdere autorisatieopties, zoals een 
laadpas, app of de klassieke betaalterminal 
(voor creditcards bijvoorbeeld).

Betaling
Wanneer je je bezoekers de mogelijkheid biedt 
om op te laden, wil je de betaling zo soepel 
mogelijk laten verlopen. Er zijn verschillende 
betaalmethodes die je kunt overwegen, denk 
aan: laadpassen, betaalterminals of een app. 
Een snelle en soepele betaling zorgt voor ter-
ugkerende klanten.

Hoofdstuk 04: Gebruikerservaring
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10.  Hoe stel ik mijn bezoekers gerust?

Veiligheid heeft altijd al de hoogste prioriteit 
gehad bij het laden van elektrische auto’s. Om 
ervoor te zorgen dat jouw bezoekers zich op 
hun gemak voelen wanneer ze jouw snelladers 
gebruiken, zijn er verschillende functionalitei-
ten bedacht.

Slim kabelsysteem

Om de veiligheid te kunnen garanderen, is een 
slim kabelsysteem een van de belangrijkste 
onderdelen van jouw snellader. Zo’n kabelsys-
teem vergemakkelijkt het gebruik van de zwa-
re kabels, zorgt dat deze van de grond blijven 
en veilig vergrendeld zijn. Losse kabels kunnen 
een struikelgevaar vormen en auto’s kunnen 
hier overheen rijden en jouw investering op 
deze manier beschadigen.

Kabelkoeling

Omdat een snellader veel vermogen levert, zijn 
gekoelde kabels in sommige situaties een ver-
eiste om maximaal vermogen te kunnen waar-
borgen. Afhankelijk van het gebruik en het ge-
wenste vermogen zijn er gekoelde CCS2-kabels 
om veilig te blijven laden. Houd er rekening mee 
dat er een geïntegreerde koeleenheid nodig is 
voor de koeling van de kabels.

Hoofdstuk 04: Gebruikerservaring

15” TOUCH-
SCREEN STATUS- 

INDICATOREN

LED-  
VERLICHTING

SLIM 
KABELSYSTEEM
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11.  Hoe zorg ik dat mijn snellader voor iedereen 
toegankelijk is?

Hoofdstuk 04: Gebruikerservaring

Wanneer je wilt investeren in snelladers, is het 
belangrijk om te overwegen hoe toegankelijk 
jouw locatie is voor bestuurders. Om alle elek-
trische personenauto’s op de markt te kunnen 
bedienen, is een kabelbereik van ten minste vier 
meter aanbevolen.

Toegankelijkheid, dus ook per rolstoel, is niet 
alleen van belang voor het bevorderen van de 
adoptie van elektrische auto’s, maar wordt ook 
steeds meer verplicht vanuit de overheid.

Daarbij zou, volgens het Research Institute for 
Disabled Consumers, 61 procent van de min-
dervaliden en ouderen in het Verenigd Konink-
rijk overwegen een elektrische auto te kopen 
als het opladen toegankelijker zou zijn.

Voordat je een snellader aanschaft die geschikt 
is voor jouw locatie, is het verstandig om, naast 
de nationale wetten, ook de lokale regelgeving 
te raadplegen.
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Hoofdstuk 05: Beheer en onderhoud

12.  Hoe beheer ik mijn 
eigen laadnetwerk?

Een ander wezenlijk onderdeel van laadinfra-
structuur, dat nog weleens vergeten wordt, is 
de laadbeheersoftware. Laadbeheersoftware 
houdt je netwerk operationeel en toegankelijk 
voor bestuurders.

De belangrijkste keuze is tussen een white-la-
bel-optie, die je kunt aanpassen aan jouw huis-
stijl en klantwens, of laadbeheersoftware die 
deze vrijheid niet biedt. White-label is flexibe-
ler, omdat jij zelf bepaalt hoe het platform er-
uitziet en zich gedraagt.

Met beide opties kun je je inkomsten maxima-
liseren door verschillende laadtarieven in te 
stellen, die kunnen variëren per tijdstip of het 
gevraagde vermogen. Je bespaart kosten door 
het vermogen te beperken tijdens piekuren.
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13.  Hoe onderhoud ik mijn 
laadnetwerk? 

Hoewel snelladers een uitkomst zijn voor veel 
bestuurders van elektrische auto’s, zijn ze com-
plex en hebben ze onderhoud nodig van ge-
certificeerde professionals. Om de uptime van 
jouw snelladers te maximaliseren, moet je dus 
ook nadenken over onderhoud.

Biedt jouw partner onderhoudspakketten aan? 
Zo voorkom je eventuele problemen voordat ze 
zich überhaupt voordoen.

Als je een laadnetwerk bouwt, wil je er zeker 
van zijn dat jouw snelladers weinig onderhoud 
nodig hebben. Indien je toch te maken krijgt met 
onvoorziene uitdagingen, is het fijn een partner 
te hebben die altijd voor je klaarstaat en snel 
weet te handelen.

Hoofdstuk 05: Beheer en onderhoud
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Hoofdstuk 06: Stoom jouw investering klaar voor de toekomst

14.  Hoe maak ik 
mijn investering 
toekomstbestendig? 

Door het groeiende aandeel en de toenemende 
variatie van elektrische voertuigen binnen jouw 
wagenpark zijn modulaire snelladers hiervoor 
de beste optie.

Modulaire snelladers met verschillende vermo-
gens, laadkabels en betaalopties, zoals de EV-
Box Troniq Modular, helpen jouw bedrijf zich 
op deze groei voor te bereiden. Hiervoor hoef 
je nu geen drastische maatregelen te nemen, 
maar begin je met een lager vermogen die je 
later, door middel van extra energiemodules, 
eenvoudig kunt uitbreiden. 

Modulariteit geeft je de flexibiliteit om nu te in-
vesteren in snelladers en je aanbod geleidelijk 
uit te breiden zodra de klantvraag en de be-
hoeften van jouw bedrijf veranderen.

https://evbox.com/nl-nl/laadpalen/troniq-modular
https://evbox.com/nl-nl/laadpalen/troniq-modular
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15.  Hoe blijf ik de concurrentie een stap voor?

In de afgelopen jaren heeft elektrisch vervoer 
flink aan populariteit gewonnen. Volgens IEA’s 
Global EV Outlook steeg het aantal registra-
ties van nieuwe elektrische auto’s zelfs in 2020 
met 41 procent, ondanks de wereldwijde daling 
van autoverkopen als gevolg van de pandemie. 
Naar verwachting blijft deze exponentiële groei 
de komende jaren aanhouden.

Dit betekent dat het aantal bestuurders dat van-
daag gebruik maakt van jouw snelladers, wel 
eens heel anders kan zijn in de toekomst. Om 
voorbereid te zijn op deze golf van nieuwe be-
stuurders, dient de huidige laadinfrastructuur 
de toekomstige groei op te kunnen vangen.

Houd er wel rekening mee dat je waarschijn-
lijk een (kennis)partner nodig hebt om te be-
palen welk soort snellader en welk vermogen 
geschikt is voor jouw bedrijf. 

Desbetreffende partner heeft, naast inzicht in 
de huidige behoeften, ook kennis van de laatste 
marktontwikkelingen. Binnen deze markt zijn er 
verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in het aanbieden van laadoplossingen, waar-
onder de installatie, het beheer en het onder-
houd van laadstations.

Wij leveren bedrijven over de hele wereld een 
ruim assortiment aan slimme alles-in-één-laad-
oplossingen, waaronder snelladers. Voor een 
volledig overzicht van technische specificaties, 
gebruikssituaties en meer, bekijk je ons aanbod 
op de website.

Hoofdstuk 06: Stoom jouw investering klaar voor de toekomst

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
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Op zoek naar een alles-in-één-laadoplossing 
voor jouw bedrijf? 

EVBox biedt het complete pakket: laadstations, 
laadbeheersoftware en aanvullende diensten, 
zodat jij volledig wordt ontzorgd.

Met meer dan 10 jaar ervaring met het ontwik-
kelen van laadoplossingen voor bedrijven zoals 
de jouwe, staan wij altijd voor je klaar.

Wij helpen jou aan de juiste laadoplossing en 
zorgen dat de installatie en het onderhoud vlek-
keloos verlopen. Krijg gratis advies van een van 
onze gecertificeerde experts om de perfecte 
oplossing voor jouw bedrijf te vinden.

Vertrouw op EVBox 
voor een alles-in-één-
laadoplossing

Vraag offerte aan

https://www.evbox.com/nl-nl/offerte
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EVBOX GROUP SAMENGEVAT

snellaadpunten

 5k+ 

laadpunten

 250k+ 
landen met 
EVBox

 70+ 

zakelijke klanten 
wereldwijd

 20k+ 

Over EVBox Group
 
EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt 
vooruitstrevende bedrijven een duurzame toe-
komst op te bouwen met het bieden van flexi-
bele en schaalbare laadoplossingen voor elek-
trische voertuigen. EVBox maakt elektrisch 
rijden voor iedereen toegankelijk met een uit-
gebreid aanbod aan commerciële laadstations 
en (ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare 
laadbeheersoftware van Everon.

https://evbox.com/nl-nl/
http://everon.io
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Chapter 01: Bacon ipsum dolor

Powering our sustainable future


