PlugSurfing en EV-Box verdiepen samenwerking op ruim 10.000
laadpunten met OCPI
PlugSurfing en EV-Box vernauwen hun samenwerking dankzij de implementatie van
de Open Charge Point Interface (OCPI) en verhogen daarmee het gebruik van openbare laadpunten. Het betaalsysteem van PlugSurfing voor het opladen van je elektrische auto is wereldwijd de eerste dat erin slaagt de nieuwe standaard succesvol te
implementeren.
Berlijn 28 juni 2016 – PlugSurfing en EV-Box geven hun services een sterke boost dankzij
samenwerking met de OCPI. Dankzij de implementatie wordt het eenvoudiger voor erijders uit Nederland en Europa te laden bij EV-Box en de klanten van EV-Box. Beide partijen verwachten een sterke toename van het aantal automobilisten die hun auto zullen opladen op het netwerk van EV-Box. Daarnaast zal het ook in de toekomst eenvoudiger
worden nieuwe diensten samen aan te ontwikkelen en aan te bieden.
Voor PlugSurfing klanten is het nu duidelijk waar precies geladen kan worden binnen het
EV-Box-netwerk. Voorheen was dat nog niet het geval, omdat een duidelijke interface op
de markt ontbrak. Meer dan 10.000 laadpunten. PlugSurfing CEO Jacob van Zonneveld
noemt de implementatie een mijlpaal: “Het is voor de e-rijder nog altijd niet gemakkelijk
te weten hoe en waar hij kan laden, omdat de markt oplaadpunten onoverzichtelijk is. In
heel Europa schept PlugSurfing juist duidelijkheid voor de e-rijder zodat elektrisch rijden
een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker wordt. Dankzij de PlugSurfing app is het betalen
voor laden nu nog eenvoudiger dankzij de integratie met EV-Box met de OCPI. Wij nodigen
andere laadpaalnetwerken van harte uit ook aan te sluiten, zodat we gezamenlijk de
markt voort kunnen stuwen.”
EV-Box is een van de initiatiefnemers van het OCPI-protocol, puur omdat er geen gepaste
standaard was op de markt. Dankzij de integratie van EV-Box met PlugSurfing zijn de
laadpunten van EV-Box nu nog aantrekkelijker voor de laadpaaleigenaar. “EV-Box streeft
wereldwijd naar een diepe integratie tussen laadpaaleigenaar en e-rijder. Het is de bedoeling dat het laden van je elektrische auto zo makkelijk gaat als mogelijk, in binnen-en buitenland. Het succes van de OCPI bewijst weer dat EV-Box niet alleen de grootste maar ook
de meest vooruitstrevende laadoplossingen biedt en meewerkt aan de open standaarden
in de EV-industrie als pioneer. En we zijn heel gelukkig onze producten dichter bij de erijders van Plugsurfing te hebben gebracht.” Kristof Vereenooghe, CEO van EV-Box.
Voor meer informatiie over PlugSurfing: contact@plugsurfing.com
Voor meer informative EV-Box: info@ev-box.com

