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eMobility-expert reev breidt uit naar Nederland  

De aanbieder voor intelligente laadoplossingen zet zijn groeistrategie en 

uitbreidingsplannen voort 

 

München, 19 april 2022  

 

De in München gevestigde eMobility-expert reev kondigt zijn markttoetreding in Nederland aan, waarmee de 

internationale expansie van het bedrijf volgens plan wordt voortgezet. Na Duitsland, Italië en Zwitserland is 

Nederland het vierde land waar reev zijn cloudgebaseerde laadsoftware aanbiedt voor centrale sturing en 

administratie-toepassingen. Ook in Nederland  zal een voorgeconfigureerde bundel in combinatie met de 

hardware met vaste partner ABL beschikbaar zijn.  

Met de bundel kunnen de bedrijven vertrouwen op vele jaren ervaring en succes in meerdere markten en 

leggen ze nu een nieuwe mijlpaal in het doel om e-mobiliteit voor iedereen makkelijk en toegankelijk te 

maken. De missie van reev is om iedereen de kans te geven om zelf de toekomst van elektromobiliteit vorm te 

geven en actief bij te dragen aan de mobiliteitstransitie. De laadsoftware is daarom speciaal ontworpen voor 

de behoeften van complexe wagenparksituaties, zoals bedrijven, horeca, appartementsgebouwen of 

bedrijfspanden.“Met het hoge aantal geregistreerde elektrische voertuigen is Nederland voor ons een 

veelbelovende, dynamische markt. We zien hier grote mogelijkheden en willen met onze bijdrage in de semi-

openbare ruimte de landelijke uitbreiding van laadnetwerken in Nederland actief bevorderen en meewerken 

aan de vormgeving.”, verklaart Eduard Schlutius, CEO van reev.  

 

Efficiënt laadnetwerken beheren en bedienen met de reev Software  

Daartoe stellen de specialisten een eenvoudig en intuïtief laadplatform ter beschikking voor het beheer en de 

bediening van oplaadpunten. De reev Software is beschikbaar met verschillende licenties, die specifiek zijn 

afgestemd op de behoeften van verschillende toepassingen, waardoor maatwerk mogelijk is. Voor beheerders 

betekent het reev Dashboard, het online beheerdersportaal, bovenal eenvoud, transparantie en zekerheid. 

Want ze kunnen zelf beslissen over laadtarieven, gebruikers en toegangsrechten beheren en het verbruik 

controleren. Het beheer biedt daarbij een hoog gebruiksgemak, want alle processen worden geautomatiseerd 

op de achtergrond afgewikkeld. Ook spontaan Ad Hoc-opladen zonder voorafgaande registratie en eRoaming 

zijn mogelijk. Daarnaast kunnen bestuurders van een elektrische auto van de zaak het verbruik van hun 

oplaadprocessen thuis nauwkeurig registreren en rechtszeker via de werkgever afrekenen. Dit maakt het thuis 

opladen nog gemakkelijker en verhoogt de flexibiliteit en onafhankelijkheid van het elektrische 

bedrijfswagenpark.  
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Beproefde verkoopstrategie via de elektrotechnische groothandel wordt voortgezet 

Met de lancering van de Bundle, een gezamenlijk product van reev en ABL, wordt ook de jarenlange 

samenwerking met de hardwarepartner ABL versterkt. Met ABL Nederland is dit bedrijf al sinds 2020 actief in 

Arnhem met een eigen verkoopkantoor. De partners blijven zich bij de verdere internationalisering richten op 

kwaliteit en ervaring en vertrouwen daarbij op de beproefde verkoopstrategie via de elektrotechnische 

groothandel. Als competente partner beschikt de elektrogroothandel over een sterke expertise op de lokale 

markten. De bundel is per direct verkrijgbaar bij de Nederlandse elektrowinkeliers. 

### 
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reev 

Silvia Ludwig 

Content Marketing & PR Manager  

Tel: +49(0)89 244143695  

Mail: silvia.ludwig@reev.com 

Website: reev.com   

 

 

Over reev: 

reev is expert voor intelligente laadoplossingen. Het in München gevestigde bedrijf biedt een eenvoudig, 

transparant en volledig geautomatiseerd platform voor het beheer en de bediening van laadnetwerken. Het 

bedrijf biedt daarmee een toekomstbestendige, unieke totaaloplossing voor een breed scala aan eisen aan. De 

missie van reev is om iedereen de kans te geven de toekomst van elektrisch rijden zelf vorm te geven, actief bij 

te dragen aan de mobiliteitstransitie en beheerder van een eigen laadnetwerk te worden. Daarom werd de 

intelligente software speciaal afgestemd op de behoeften van complexe wagenparksituaties, zoals die van 

bedrijven, hotels of appartementsgebouwen. 
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