ORANGE IS THE NEW GREEN

Uw adviseur en exploitant voor totale oplaad-infrastructuur.

Volledig investeringsvrij - géén cash out
Volledig zelf investeren
Shared business mogelijkheden

Onze missie is om elektrisch rijden zorgeloos te maken en een bijdrage te leveren aan een beter milieu.
Door onze jarenlange vastgoedervaring kennen wij de problematieken van volledig verhuurde of
toegewezen parkeerplaatsen alsmede het toenemende gebrek aan stroomcapaciteit van de
centrale energieaansluiting op locatie. Ook wildgroei van diverse merk en type laadstations op één locatie is geen goede duurzame oplossing voor de lange termijn.
Elke locatie is specifiek. Dutch Charge levert maatwerk per locatie.

locatie Van der Valk hotel Sneek

Complete laadinfrastructuur op parkeerlocaties bij:

Dutch Charge in het kort
➢ Eén duidelijke en gemakkelijke One-Stop-Shop, met maximale ontzorging.

- Kantoren & Bedrijfsterreinen
- Handel- & Winkelcentra
- Hotels & Restaurants
- Onderwijs- & Sportlocaties
- Maatschappelijke- & Zorglocaties
- Evenementen- & Recreatielocaties
- (Huur)woningcomplexen
- Verenigingen van Eigenaars
Voor élke parkeerlocatie bent u geheel vrij in onze
exploitatiediensten:
1. Volledig investeringsvrij, géén cash out.
2. Volledig zelf investeren en alleen de exploitatie
uitbesteden.
3. Shared business, delen in de kosten en opbrengsten.

Wij spelen proactief in op de toenemende laadbehoefte van
uw huurders, bezoekers of bewoners en bieden u maximale
ontzorging. U heeft er niet of nauwelijks omkijken naar.
Geen gedoe en geen geregel!

➢ Niet gebonden aan een merk laadstation of energieleverancier.
➢ Bieden per locatie maximale vrijheid ten aanzien van onze exploitatiediensten.
➢ Nemen reeds aanwezige laadstations over en zo nodig vervangen voor nieuwe
laadstations.
➢ Continue monitoring van het laadgebruik, hierdoor kunnen wij proactief extra
laadstations bijplaatsen.

➢ Zowel AC-laadstations (11-22 kW) en DC-snellaadstations (30-180 kW) mogelijk.
➢ In-house beheersen wij het gehele proces:
➢ Eigen gecertificeerde installateurs
➢ Eigen onderhoudsteams
➢ Eigen afrekenplatform/backoffice
➢ Eigen laadpassen, indien gewenst
➢ Optimale bedrijfszekerheid door eigen:
➢ beheer & onderhoud
➢ Storingsafhandeling
➢ Administratieve diensten zoals wederkerige verrekeningen van stroom
➢ Verzekering tegen aansprakelijkheden

➢ Gegarandeerde toekomstbestendigheid door zo efficiënt mogelijk gebruik te
maken van de beschikbare stroomcapaciteit door toepassing van high end smart
oplaadinfrastructuur. Ook in combinatie met duurzame oplossingen als PVpanelen in combinatie met batterijen/accu’s.
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