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FLEET CHARGING



Overnight dedicated laden

5 tot 9 uur 100% vol

Snelladen onderweg
(50kW DC)

30 minuten 80% vol

High power charging
onderweg (175kW DC)

20min 80% vol

*Bron: Als voorbeeld Hyundai Ioniq van www.ev-database.nl
**Snelheid van laden kan beperkt worden door voertuig

ELEKTRISCH LADEN
Uw elektrische voertuig laden kan op verschillende manieren. Vaak is een combinatie van deze mogelĳ kheden de beste 
oplossing. Op basis van uw ritprofi elen kan PitPoint samen met u kĳ ken welke combinatie het meest geschikt is.

MEEGROEIENDE LAADOPLOSSINGEN
VOOR UW WAGENPARK

PitPoint is actief als leverancier van schone brandstoff en zoals CNG/Groengas, LNG, 
Elektriciteit en Waterstof. Onze ervaring met het ontwerpen, realiseren, exploiteren 
en het beheer en onderhoud van tank- en laadinfrastructuur helpt u bĳ de transitie 
naar een schoner wagenpark.

Hoe organiseert u de plaatsing, het beheer en onderhoud van de benodigde 
laadinfrastructuur? En hoe laadt u uw wagenpark vervolgens slim en effi  cient? Deze 
vraagstukken zĳn geen dagelĳkse kost, maar wel belangrĳk om er zeker van te zĳn dat 
uw voertuigen met volle accu kunnen uitrĳden wanneer nodig. PitPoint helpt u bĳ  de 
transitie met slimme laadoplossingen.

GEGARANDEERD LADEN OP UW EIGEN DEDICATED LAADPLEIN
Indien uw ritten vanuit een vaste locatie gereden worden kan een dedicated laadplein onderdeel zĳ n van de beste oplos-
sing. U kunt er voor kiezen dit zelf te organiseren en vervolgens het laadplein in eigen beheer te nemen, maar ook PitPoint 
als full service partĳ  erbĳ  betrekken. Hierbĳ  neemt PitPoint het gehele proces van ontwerp tot operationeel laadplein op zich.

Ontwerpt, 
investeert in 
en realiseert

Verzorgt de 
verrekening van 
de afgenomen 
stroom

Beheert en 
onderhoudt de 
laadoplossing.  

Is 24/7 bereikbaar

=+

Voor u geen
investering, 
maar gewoon 
een kWh prĳs

+ +

PitPoint onderscheidt zich door de beschikbaarheid van het laadplein te garanderen voor een vast kWh tarief. Zo hoeft u zich 
geen zorgen te maken dat u uw voertuigen ongeladen aantreft. Meer weten over wat dit precies inhoudt, lees verder 
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FULL SERVICE PROVIDER

Nooit meer verassingen in operationele kosten van een laadpaal. 

 ■ Een garantie op een werkende paal  
PitPoint garandeert een reset van de laadpaal op het moment dat de helpdesk – 24/7 beschikbaar - gebeld wordt. Een groot 
deel van de storingen kan op deze manier al verholpen worden. 
Soms is de storing aan de hardware – de laadpaal zelf - te wĳ ten. Dan garandeert PitPoint dat er voor aanvang van het laden 
op de eerstvolgende werkdag een monteur ter plekke is om de storing te verhelpen. Bĳ  storingen zal altĳ d gekeken worden 
naar structurele oplossingen zodat de storing niet meer terugkeert. Hierdoor blĳ ft de gebruikerservaring optimaal en 
worden storingen niet een terugkerende irritatie.

 ■ Altijd de nieuwste software  
De software waarmee de laadpaal verbonden is wordt regelmatig vernieuwt om nieuwe functionaliteiten mogelĳ k te maken, 
waaronder smart charging. In de toekomst kunnen hier misschien nog wel veel meer functionaliteiten – zoals bĳ voorbeeld 
Vehicle-2-Grid – bĳ komen. PitPoint voert deze updates automatisch uit in afstemming met de hardware en software 
leverancier.

SMART CHARGING & VEHICLE TO GRID
Smart charging is een containerbegrip voor alle vormen van laden waarbĳ  laden anders plaatsvindt dan simpelweg 
inpluggen en starten met laden. Onder smart charging valt zowel het varieren van het tĳ dstip van laden en de snelheid van 
laden. In de toekomst komt hier wellicht vehicle-2-grid bĳ  waarbĳ  ook stroom teruggeleverd kan worden vanuit het voertuig 
naar het net. Uiteindelĳ k maakt smart charging een slimme inkoop van energie, echt duurzaam laden als er duurzame 
energieproductie is, en het zoveel mogelĳ k balanceren van het elektriciteitsnet mogelĳ k.



NEXT STEP:
Maak een afspraak met PitPoint om uw vaste kWh prĳ s te berekenen:

 Paul de Winter
 +31683793353
 paul.dewinter@pitpoint.nl

Bezoek www.pitpoint.nl voor recent nieuws en onze laatste projecten. 

Het kan dat elektrisch rĳ den alleen niet de oplossing voor al uw voertuigen is. Bekĳ k hiervoor dan onze andere clean fuel 
brochures. PitPoint kan ook stations realiseren waar verschillende schone brandstoff en gecombineerd worden.

FULL-SERVICE BEHEER SAMENGEVAT

bĳ PitPoint in full-service beheer in eigen beheer

Resetten van een laadpaal 

Ontkoppelen van stekker 

Aanpassen van instellingen als quick-fix  
van hardware matige storingen

Proactief oplossen van storingen vanuit 
melding uit de backoffice (zonder
klantmelding) 

Structurele oplossing van softwarematige Niet standaard inclusief, extra kosten 
storingen  en geen gegarandeerde fixtĳd 

Gegarandeerde oplossing van niet Niet standaard inclusief, extra kosten 
op afstand op te lossen storingen  en geen gegarandeerde fixtĳd 
door een monteur ter plaatse binnen
een beloofd timeframe

Software updates die extra functionali- Niet standaard inclusief, extra kosten 
teiten mogelĳk maken  


