Nu ook in Nederland laden en betalen met PlugSurfing
De toonaangevende en onafhankelijke laaddienstverlener PlugSurfing maakt nu roaming tussen
Nederland en Duitsland mogelijk. Meer dan 10.000 laadpunten beschikbaar voor PlugSurfers met de
PlugSurfing sleutelhanger.
1 October 2014 – PlugSurfing maakt vandaag een grote stap in het verbinden van alle laadpalen in
Europa door ook laaddienstverlener in Nederland te worden. Het ambitieuze bedrijf uit Berlijn biedt nu
ruim 10.000 nieuwe laadpunten in Nederland aan, inclusief de laadpunten van The New Motion, Essent,
NUON, ANWB, EV-Box en Greenflux. Naast het al bestaande netwerk in Duitsland heeft PlugSurfing haar
netwerk nu verdrievoudigd.
PlugSurfing heeft maar één doel en dat is het rijden van elektrische auto's zo eenvoudig mogelijk te
maken. In plaats van de vele laadnetwerken met verschillende lidmaatschapsvereisten en dito pasjes wil
PlugSurfing zoveel mogelijk laadpunten aanbieden met haar app en sleutelhanger. PlugSurfing voorziet
zo in de wens van menig e-rijder.
'We zijn zeer verheugd onze services nu ook in Nederland aan te kunnen bieden', aldus Jacob van
Zonneveld, mede-oprichter van PlugSurfing. 'Een e-rijder kan nu moeiteloos tussen Nederland en
Duitsland pendelen zonder zich kopzorgen te hoeven maken over met welk pasje waar geladen kan
worden. Met onze app en sleutelhanger kan je gewoon laden en wij regelen de betaling verder voor je.'
Vele laadpunten in Nederland zijn nu toegankelijk met de PlugSurfing sleutelhanger, een chique dingetje
met een RFID-chip. PlugSurfing streeft er uiteraard naar de laadpunten in Nederland ook toegankelijke
te maken met de PlugSurfing app. De sleutelhanger kan besteld worden op de PlugSurfing website.
Daar, en in de app, vind je ook bij welke laadpalen in Nederland geladen kan worden met PlugSurfing.
PlugSurfing op de Ecomobiel
Wil je het PlugSurfing-team ontmoeten? Wij zijn aanwezig op de Ecomobiel, 7 en 8 oktober in de Ahoy
Rotterdam. Wij zijn te vinden bij stand CO18. We verheugen ons op je bezoek.
Over PlugSurfing
PlugSurfing is de toonaangevende app voor emobility in Europa. Opgericht door Adam Woolway (UK) en
Jacob van Zonneveld (NL), streeft PlugSurfings naar het verwijderen van elk obstakel dat emissievrij rijden
in de weg staat. PlugSurfing is daarmee op de goede weg, getuige ook de recent gewonnen prijzen zoals

de "Global ‘Energy’ winners of the 1776 DC Start up competition ‘Challenge Cup’ in Washington DC" en
"Nationale winnaar van de Duitse Telekom Innovation Contest".
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