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Tekort aan laadpunten in Nederland?
REIZIGER IS VOLLEDIG “IN CHARGE” BIJ ECOTAP
Boxtel – Het elektrisch laden van voertuigen wint onverminderd aan populariteit. Er is een groeiend tekort aan
publieke laadpalen, blijkt uit actueel onderzoek. Bij meer dan een derde van de buurten waar laadpalen staan, is de
autobezitter er nog niet van verzekerd dat deze bij aankomst kan laden. Het is daarom van belang dat de capaciteit
zo snel mogelijk wordt uitgebreid. Het Nederlandse Ecotap biedt de oplossing.

Voldoende capaciteit
Als innovator beschikt Ecotap over een vooruitziende blik. Zij stond als pionier aan de wieg van het elektrisch laden
van voertuigen zoals auto’s, fietsen, scooters en scootmobielen. Inmiddels is het merk actief in veertien landen en
beschikt zij over méér dan zestig medewerkers. 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.

Er bovenuit springen
Elektrisch rijden betekent schoner én zuiniger rijden. Er wordt geen fijnstof uitgestoten en elektriciteit is voordeliger
dan fossiele brandstoffen. Aan reizigers dus de keus, want zoals men bij Ecotap stelt; “you’re in charge”. Bij
Ecotap doen ze er overigens alles aan om die keuze zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat doet zij door continu
te innoveren: betere en nóg mooiere laadpunten. Daarbij zet men maximale wilskracht in, onder andere via hun
zogenaamde ‘uitspringkrachten’. Dat 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. Want bij Ecotap is iedereen die er op één of andere wijze bovenuit wil springen “in charge”.
Bedrijven en particulieren die zich willen verzekeren van het beste op het terrein van elektrisch laden kunnen terecht
op www.ecotap.nl.

