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Onze impact

Ons portfolio

Particulier
Zakelijk

EVBox Elvi
EVBox BusinessLine

Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Commercieel
Publiek

EVBox Iqon
EVBox PublicLine

Snelweg
Publiek

EVBox Troniq
EVBox Ultroniq

Thuis Onderweg

150K+

500+ 6013

70+ 500+
laadpunten

werknemers nationaliteitenkantoren

landen partners
wereldwijd

Bedrijfsomschrijving
Wij leveren slimme en schaalbare 
laadstations en laadbeheerdiensten
geschikt voor elke parkeerplek en elektrische 
auto. Thuis, op het werk én onderweg.
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Onze geschiedenis
EVBox is opgericht in 2010. Op dat moment 
waren elektrische voertuigen een uitzondering 
en laadstations bijna niet aanwezig. 

Maar ons idee was helder: een alles-in-één 
laadoplossing die eenvoudig aangepast kon 
worden aan alle toekomstige technologische 
ontwikkelingen.

En dat is gelukt. Sindsdien zijn we uitgegroeid 
tot de internationale marktleider op het 
gebied van laadstations en aanvullende 
diensten voor elektrische auto’s.

In 2017 werden wij overgenomen door de 
energieleverancier ENGIE en in 2018 namen 
wij de Franse branchegenoot EVTronic over. 
Hiermee groeide ons team exponentieel en 
groeide ons Europese laadnetwerk met 1.000 
snellaadstations.

Vandaag hebben wij ons bewezen als een van 
de sterkste spelers op de markt. Zo zijn we de 
hoofdleverancier voor de laadinfrastructuur in 
de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht, en werken we ondertussen 
hard aan een nieuwe generatie producten 
die energiezuinig, toekomstbestendig én 
gemakkelijk te gebruiken zijn. 

Onze missie en visie
Wij zien een toekomst voor ons waar 
dagelijks vervoer elektrisch en emissievrij 
is, en ondersteund wordt door duurzame 
laadinfrastructuur. Hier dragen wij ons steentje 
bij door slimme en schaalbare laadoplossingen 
voor elektrische voertuigen wereldwijd aan te 
bieden. Om dit te realiseren streven wij ernaar 
minstens één miljoen laadpunten tegen 2025 
te hebben geplaatst.

Onze oplossing
Wij bieden betrouwbare laadoplossingen van 
de hoogste kwaliteit die het maximale halen 
uit elke investering. Van de installatie tot het 
factureren van alle laadsessies, we helpen 
iedereen hun laadstations eenvoudig en 
efficiënt te bedienen en te beheren.

Onze partners en klanten
Nutsbedrijven, distributeurs, installateurs, 
eCommerce, autofabrikanten, autodealers, 
leasebedrijven, publieke sector, lokale 
overheden, elektrische rijders, kantoren, 
vastgoed, retail, horeca, parkeergarages  
en wagenparken.

evbox.com
blog.evbox.com
news.evbox.com
facebook.com/evboxbv
linkedin.com/company/evbox
twitter.com/evbox
instagram.com/evboxglobal
youtube.com/c/evboxglobal
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