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Est. 24-02-2012
10 jaar ervaring, opgericht in 2012

Met de financiering van,

- Investering van oprichters
- Meer dan € 30 miljoen aan groene obligaties
- Equity investering van €150 miljoen in 2021

Sinds juni 2019 genoteerd op de Amsterdamse beurs

Volledig onafhankelijk; elke elektrische auto op de markt 
kan opladen

Operationeel break-even bereikt in Q1 2019; 

195 stations in Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, België en Zwitserland 

Fastned verkoopt elektriciteit, geen laadpalen



Fastned België met 12 operatione 
stations en 23 in voorbereiding

Vandaag reeds 195 operationele 
stations in zes landen 



Snelladen

Stop-and-go laden
80 auto’s per dag per 
lader “Versneld” laden 

(11-22 kW)

Parkeren en laden
Laden duurt 6 uur
Maximaal 2 auto’s per dag
Langs de straat, op het 
werk, of thuis
Niet voor iedereen, geen 
schaalbare oplossing



Click this square once and use the 
Fill bucket to change the color

Met 100% 
groene stroom 
uit zon en wind 

(uit België!)





Wat 
denken 
klanten 
in België
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VISIE TOEKOMSTGERICHT INVESTEREN
Elektrisch laden is 
een onafhankelijke 

business

Lange contract 
looptijden voor 

snelladers

Voldoende 
plaats voor 
veilige infra

Open, transparant 
en niet 

discriminerend

Het opladen van EV’s is een op 
zichzelf staande markt die 
expertise vereist op het gebied van 
ontwerp, technologie, 
klantenservice en onderhoud. Het 
ontbundelen van de verschillende 
diensten, zorgt ervoor dat de beste 
laad optie beschouwd wordt

Het marktaandeel van EV’s is 
relatief laag in de eerste jaren  
en het business model is 
gebaseerd op hogere 
penetratiegraden in de laatste 
jaren. De contractduur is het 
belangrijkste criterium voor de 
duurzaamheid en de kwaliteit

Tegen de tijd dat een groot 
deel van het wagenpark 
elektrisch wordt, zullen 
drukke laadstations een 
capaciteit van >20 laders 
moeten hebben om 
wachtrijen te vermijden

Concessies moeten altijd 
toegewezen worden via openbare 
en concurrerende, niet- 
discriminerende, aanbestedingen. 
Er moet vooral beoordeeld worden 
op kwaliteit van de laaddienst en 
de daarmee samenhangende 
waarde voor de consument

Enablers om duurzame, hoogkwalitatieve snellaad 
infrastructuur te ontwikkelen 



Veiligheid moet 
prioriteit 
nummer één 
zijn, onveilige 
situaties worden 
ontmoedigd





Elke vrije lader 
moet altijd 
bereikbaar zijn 
voor alle klanten, 
ongeacht het 
merk van de auto

Fastned oplossing staat 
toe om 4 wagens tegelijk 

te laden, ongeacht de 
positie van de laadpoort

OPTIMAAL

Overvol, de laders staan te dicht 
opeen: een van de laders wordt 

niet gebruikt, het station kan niet 
naar naar capaciteit gebruikt 

worden

NIET OPTIMAAL

Ideale wereld waarin de 
autofabrikanten de positie van 

de laadpoort 
gestandaardiseerd hebben 

aan de achterkant 

NIET REALISTISCH





Van 0.7% EVs 
naar 20-30%...
Is the inrichting 
uitbreidbaar 
voor de 
toekomst?





Het is belangrijk 
dat stations 
zichtbaar zijn 
van ver

Het helpt klanten om te navigeren naar de laadpunten, 
zonder onveilig te manoeuvreren of achteruit rijden.

Het creëert een vertrouwen en bewustzijn naar de 
consument, en maakt het omschakelen naar elektrisch rijden 
makkelijker.

Een overkapping creëert bovendien ook extra comfort door 
bescherming van de regen en zon, en veiligheid door middel 
van verlichting ‘s nachts. 





16 dec 2019 27 okt 2020

25 jun 2021 7 jul 2021

Fastned verwerft 10 nieuwe 
locaties direct langs de 
snelweg in België

Amsterdam, 06 juli 2021 | 07:30 Europe/Amsterdam

6 jul 2021



VAN PLAN TOT REALISATIE
Gedetailleerd 

ontwerp
Domein

vergunning Bouwvergunning Netaansluiting

● Onderhandeling met 
de verschillende 
districten

● Positie station, inrit 
en uitrit, opties tot 
uitbreiding

● 3-6 maanden

Akkoord inname 
publiek domein
● Terrein afbakening 
● Kabelplan

(retributiebesluit)

● “Laadpalen” zelf zijn  
vrijgesteld van 
milieuvergunning 
(Artikel 2.1.15°, "Vrijstellingenbesluit" 
Vlaamse Overheid d.d. 16 juli 2010)

● Overkapping als 
stedenbouwkundige 
handeling en 
MS-cabine als 
ingedeelde 
inrichting

● 4-6 maanden

● Voorstudie voor de 
aansluiting

● Netuitbreiding 
>400m ten laste van 
de uitbater

● Tarieven gaan van 
~30k tot ~500k

● Realisatietermijn van 
3-12 maanden

Van principe-akkoord tot vergunning

Snelst mogelijke realisatie 10 maanden, gemiddelde duur 18 maanden



http://www.youtube.com/watch?v=MXkBfNoyO0w
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Click to edit

Eerste bouwvergunning in Wallonië



Nieuwe bouwreeks 
op de BENEFIC 1 & 3 
locaties op en langs 

de snelwegen



Shop ontwikkeling 
als versterking van 
onze waarden

Betere klantenervaring en 
hoger veiligheidsgevoel

★ Permanentie
★ Toiletbezoek
★ Koffie / snelle hap
★ Ontspanning, lounge
★ Duurzame karakter

Zonnepanelen Duurzaam lokaal Herkenbaar iconishGemakkelijk en vlot




