-----------------------PERSBERICHT------------------------Eindhoven, 3 juli ’18

Modernste laadplein van Nederland geopend
bij Van der Valk Hotel Eindhoven
EINDHOVEN – Bij Van der Valk Hotel Eindhoven is het modernste laadplein van
Nederland geopend, direct aan de A2/A67. Het plein heeft in totaal vijftig laadpunten
en biedt een unieke combinatie van slim, regulier, snel en ultrasnel laden. Allego, de
aanbieder van laadoplossingen, heeft op deze locatie de eerste ‘liquid cooled’ High
Power Chargers (tot 350 kW laden) van de Benelux geïnstalleerd, als onderdeel van
het Europese MEGA-E high power charging netwerk. Met deze laders is het mogelijk
met vijf minuten laden honderd kilometer vooruit te komen.
Het laadplein krijgt de toepasselijke naam ‘Green Zone’ en beschikt over 24 snelladers
specifiek voor Tesla-rijders en het Allego Charging Plaza met zestien laadpunten (elk 22
kW), waarbij slimme software de beschikbare energie verdeelt over de aangesloten auto’s.
Verder kunnen e-rijders op vier laadplekken gebruik maken van High Power Charging (tot
350 kW) en nog eens twee parkeerplaatsen zijn voorzien van de Allego Triple Fast Charger
(50 kW). Hiernaast zijn er nog vier reguliere laadpunten (11 kW) beschikbaar. Door deze
opstelling kan elke e-auto geladen worden. In combinatie met de vele services van het hotel,
is dit de ideale plaats voor e-rijders voor een lang of kort verblijf.
Mobility hub
Van der Valk Hotel Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een voorname
plek van ontmoeting en overleg onder andere door het in 2012 gerealiseerde
congrescentrum. Vorig jaar is het succesvolle flexibele vergaderconcept geopend; Seats &
Offices met bijbehorende minimarket Moes de Pom. Met de huidige uitbreiding van het
laadstation is het een ideale locatie en biedt het hotel maximale flexibiliteit voor de ‘mobiele’
ondernemer van nu. “Vanaf de A2 kun je hier snel je auto opladen, genieten van een verse
espresso, je mail bijwerken en weer doorrijden”, aldus hoteldirecteur Rick Polman.
High Power Charging
“We zijn trots dat we op zo’n A-locatie onze modernste generatie laadoplossingen mogen
aanbieden en dat Eindhoven de eerste locatie is van het MEGA-E high power charging
netwerk dat we in Europe realiseren. De High Power Chargers zijn een primeur in de
Benelux. De nieuwe generatie elektrische auto’s kunnen in vijf minuten honderd kilometer
bereik laden. Samen met Van der Valk Eindhoven laten we zien dat elektrisch rijden steeds
comfortabeler wordt en dat we door goede samenwerking schone mobiliteit mogelijk maken.
Het is daarmee hét voorbeeld voor andere locatie eigenaren”, zegt Anja van Niersen, CEO
Allego.
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Over Allego
Allego is een toonaangevende leverancier van laadoplossingen met aanzienlijke expertise op
het gebied van elektrische mobiliteit, waaronder het opzetten van een netwerk van Multi
standaard snelladers in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.
Allego heeft meer dan 8.600 laadpunten in stedelijke gebieden en langs Europese
snelwegen. Het bedrijf ondersteunt bedrijven en EV-rijders via een EV Cloud serviceplatform.
Dit platform bevat een volledig portfolio aan praktische services, zoals facturatie, actieve
monitoring, mobiele apps, websiteportalen, analytische tools en computing power. Bedrijven
kunnen zo hun klanten, medewerkers en bezoekers laaddiensten aanbieden, in hun eigen
merk, op wereldwijde schaal. www.allego.eu
Over Van der Valk hotel Eindhoven
Hotel Eindhoven besteedt veel aandacht aan duurzaam ondernemen en is al jarenlang trotse
bezitter van de Gouden Green Key, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in
de recreatie- en vrijetijdsbranche. Onlangs is er al ruim 1200 m2 aan zonnepanelen op het
dak geplaatst.
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