
Slim opladen  
van elektrische 
voertuigen
De complete oplossing voor bedrijfslocaties en wagenparkbeheerders

Europa's grootste partner voor elektrisch laden
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Eenvoudig 
opladen

Deze brochure helpt 
u op weg
Wilt u met uw bedrijf een EV-wagenpark van 
stroom voorzien of parkeerplaatsen ombouwen tot 
laadlocaties? Wij bieden de complete oplossing. 

In deze brochure leest u alles over de services van 
NewMotion, waarmee overal laadmogelijkheden 
voor elektrische voertuigen kunnen worden 
geïmplementeerd – op het werk, thuis en onderweg.

Thuis

Op het werk
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Op het werk Onderweg

OnderwegThuis
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Wij bereiden 
u voor op de 
toekomst
De laadoplossingen van NewMotion 
kunnen altijd eenvoudig en betaalbaar 
worden uitgebreid. Wij bieden optimale 
ondersteuning bij het implementeren 
van laadinfrastructuren en het continue 
beheer van deze locaties. Transformeer 
uw parkeergelegenheid moeiteloos 
in een slimme laadlocatie via onze 
met de cloud verbonden laadpunten. 
Daarnaast voorzien wij u van alle 
middelen waarmee u uw laadlocaties 
eenvoudig kunt beheren. 

Complete 
oplossingen 

voor uw bedrijf
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InstallatieToekomstbestendig

Betrouwbaarheid InzichtHardware

All-inclusive 
installatiekosten

Moeiteloos verder 
uit te breiden

Twee jaar on-site 
garantie en 97% 
uptime

Laadpuntgegevens via 
my.newmotion.com

Laadpunten voor 
werklocaties
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Intelligent
Onze hardware is 
toekomstbestendig en 
biedt maximale efficiëntie.
Eenvoudig opladen met de mogelijkheid om diensten te 
activeren zoals automatische vergoeding van laadkosten, 
op afstand starten en stoppen, en gastgebruik voor 
werknemers tegen speciale tarieven.*

En het mooiste van alles? Het laadpunt weet hoeveel 
vermogen u hebt, zodat de netaansluiting nooit wordt 
overbelast. Charge Safe!

*Beschikbaar op geselecteerde NewMotion-modellen.
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Online  
portal
Configureer en 
bedien eenvoudig uw 
laadpunten, en beheer 
de laadpassen van 
werknemers.

Group  
Charge-app
Laad efficient op het werk 
uw EV op. Zie wie aan het 
opladen is en ontvang een 
melding als er een laadpunt 
beschikbaar is.

Remote Charge 
Point Control
Start en stop eenvoudig 
laadsessies.

Inzicht in 
laadgegevens 
Zie wie waar heeft opgeladen 
en hoe lang.
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en toekomstbestendig
We houden altijd rekening met mogelijke uitbreiding 
van uw laadinfrastructuur bij de installatie van 
NewMotion-laadpunten.

Automatisch 
vergoeden van 
stroomkosten
Directe vergoeding van de 
laadkosten van werknemers 
en bezoekers  

Gecertificeerde
veiligheid 
Voldoet aan de internationale 
normen voor veiligheid, 
kwaliteit en consistentie voor 
EV-laadsystemen (IEC 61851)

Geschikt voor 
alle EV's
Geschikt voor huidige en 
toekomstige elektrische 
voertuigen

Weerbestendig 

Stof- en regenbestendig – 
klasse IP54 en robuust (IK10)
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en toekomstbestendig

Snel opladen

Opladen tot 22 kW, 8 keer 
sneller dan via een standaard 
stopcontact

RFID-verificatie

Veilige gebruikersverificatie 
en de mogelijkheid om 
gastgebruik toe te staan

Volledig
aanpasbaar
Beschikbaar in aangepaste 
kleuren met meerdere 
bevestigingsopties 
(bijvoorbeeld wand- of 
paalmontage)

Aangesloten op 
de cloud
Via GPRS - geen 
ethernetkabel vereist
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Beheer  
en inzicht

Alle laadpunten en laadpassen kunnen 
naadloos worden beheerd via uw persoonlijke 
myNewMotion-portal. Krijg online inzicht in 
relevante locatiegegevens zoals CO₂-besparing, 
het aantal laadsessies en de laadtijd. U kunt 
de energiekosten automatisch laten vergoeden 
voor uw wagenpark, werknemers of gasten. 
Stel daarnaast tarieven in voor het gebruik 
van de oplaadpunten, bijvoorbeeld gratis voor 
medewerkers en betaald voor gasten.

Ontdek onze 
diensten
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Optimaliseer  
het gebruik

Een veelvoorkomend probleem bij bedrijven zijn 
volledig opgeladen elektrische voertuigen die 
laadpalen blokkeren voor andere gebruikers. 
Met NewMotion kunt u het oplaadverbruik 
bijhouden en kunt u uw oplaadpunten op afstand 
beheren. Met onze Group Charge-app kunnen 
uw medewerkers zelfs in een laadwachtrij 
aansluiten. Ook kunnen ze overleggen over het 
verplaatsen van hun elektrische auto zodra deze 
volledig is opgeladen. Dit resulteert in optimaal 
gebruik, verhoogde beschikbaarheid van de 
oplaadpunten en lage totale eigendomskosten.

Toekomst- 
bestendig en  
kostenefficiënt
Met de laadoplossingen van NewMotion is uw 
bedrijf klaar voor uitbreiding in de toekomst. 
Dynamic Load Balancing zorgt voor optimaal 
gebruik van de beschikbare stroom. Daarnaast 
kunt u met ons unieke installatieproces 
eenvoudig en efficiënt uw laadlocatie uitbreiden. 
Met onze uitgebreide ervaring en kennis over het 
optimaal benutten van oplaadpunten bieden wij 
u advies op maat. 
Met NewMotion weet u zeker dat u nooit 
meer oplaadpunten installeert dan nodig.

Onze slimme en toekomstbestendige 
services
Drie redenen om te investeren in een op de cloud aangesloten laadinfrastructuur
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Thuis en onderweg 
opladen
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Laadpassen 
nodig voor uw 
medewerkers
Onze NewMotion-laadpas biedt 
toegang tot het grootste laadnetwerk in 
Europa.

•   Toegang tot het grootste aantal 
openbare laadpunten in Europa

•   Online inzicht in uw laadsessies en 
-kosten

•  24/7 klantenservice

NewMotion-app
Vind openbare laadpunten in Europa en 
krijg informatie over de beschikbaarheid en 
prijzen. Gratis te downloaden.

Wist u dat u uw laadpunten beschikbaar 
kunt stellen voor openbaar gebruik? 
Dit kunt u doen via onze NewMotion-
app voor openbare laadpunten of via 
onze openbare kaart met oplaadpunten 
op my.newmotion.com. Zo kunnen 
bestuurders van elektrische voertuigen uw 
laadlocatie eenvoudig vinden.

•   Ontvang meldingen wanneer uw favoriete 
laadpunt weer beschikbaar is

•    Bekijk de geschatte tijdsduur, toename 
van het bereik en de kosten van uw 
laadsessie

Thuis laden
Met de laadpunten uit onze Home-serie 
kunnen werknemers slim, veilig en 
efficiënt thuis laden.

•   Statistieken en overzicht van 
laadsessies

•  Automatische vergoeding
•  Op afstand starten en stoppen
•  Snel en veilig laden
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meer informatie op
www.newmotion.com
We willen elektrisch rijden zo eenvoudig en 
gemakkelijk mogelijk maken voor zo veel 
mogelijk mensen, ongeacht hun lifestyle, 
bedrijf, auto of budget.
Sinds 2009 werken wij onophoudelijk aan 
een betere manier om auto's van energie te 
voorzien – voor een betere toekomst.

Meer 
weten?
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Wij zijn er trots op dat we een van 
Europa's grootste partners voor 

elektrisch laden zijn.
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