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eMobility-specialist reev realiseert groot internationaal project 

met het Europees Octrooibureau in Nederland en Duitsland  

 

Op twee locaties installeert reev in full service ongeveer 250 oplaadpunten: 

109 in Den Haag en nog eens 139 in München. 

 

München, 15 september 2022 

 

Nadat reev in april zijn markttoegang in Nederland aankondigde, volgt nu het eerste grote project 

van de eMobility-expert samen met het Europees Octrooibureau (EOB).  Het doel is het opladen van 

elektrische voertuigen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de medewerkers van het EOB met een 

op maat gemaakt en toekomstbestendig laadnetwerk. In het kader van het project zullen in totaal 

ongeveer 250 oplaadpunten worden geïnstalleerd op twee internationale locaties: 109 van de 

oplaadpunten komen in Den Haag en 139 in München. De installaties worden op dit moment 

uitgevoerd en zullen naar verwachting in het najaar voltooid zijn. 

De volledige afwikkeling van de planning, van implementatie tot onderhoud en service, wordt in full 

service uitgevoerd via reev. De parallelle uitvoering wordt mogelijk gemaakt door de nauwe 

samenwerking met installatiebedrijf VeBe Veiligopladen in Den Haag en reev solutions in München. 

"We zijn zeer verheugd over de grensoverschrijdende samenwerking met het EOB — tegelijkertijd is 

dit grote project een mooi aanknopingspunt voor onze recente markttoetreding in Nederland. Grote 

projecten zoals deze bieden ons de gelegenheid om onze ervaring met de uitvoering van dergelijke 

complexe projecten te demonstreren. Ik ben blij dat wij het EOB mogen uitrusten met onze 

toekomstbestendige en flexibel uitbreidbare reev laadoplossing", aldus Eduard Schlutius, CEO van 

reev.  

 

Energie kostenefficiënt gebruiken met intelligent energiebeheer 

Met het intelligente energiebeheersysteem van reev voor de efficiënte verdeling van de beschikbare 

elektriciteit, kan het beschikbare vermogen naar behoefte worden verdeeld over de oplaadpunten, 

waarbij rekening wordt gehouden met de belasting van het gebouw. Dure verbruikspieken in de loop 

van de dag worden vermeden en de beschikbare capaciteit wordt kostenefficiënt gebruikt. Het 

https://www.epo.org/index_de.html
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energiebeheer dient ook als overbelastingsbeveiliging en maakt dankzij optimalisering van de 

stroomtoevoer sneller laden mogelijk. “Het EOB heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om in 

2030 CO2-neutraal te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vermindering van de uitstoot die 

wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer. Het gebruik van duurzaam opgewekte energie in 

combinatie met de bevordering van e-mobiliteit helpt ons op weg, en we zijn blij dat we in reev 

hiervoor een competente partner aan onze zijde hebben“, aldus een woordvoerder van het Europees 

Octrooibureau. 

Uitvoering van het grote project in full service  

Voor de uitvoering van het full-serviceproject neemt reev de coördinatie van alle betrokken partijen 

op zich en zorgt zo voor een soepel proces. Op de locatie in Den Haag wordt reev ondersteund door 

het installatiebedrijf VeBe Veiligopladen. Terwijl reev de intelligente oplaadsoftware levert als 

onderdeel van het grote full-serviceproject, zorgen de elektrotechnische specialisten van VeBe 

Veiligopladen voor de planning en installatie van de oplaadpunten ter plaatse. Geïnstalleerd wordt 

de Bundle, bestaande uit ABL eMH3-oplaadpunten met voorgeconfigureerde reev Software. Het 

reev Dashboard Pro wordt gebruikt om het laadnetwerk te beheren. Hierdoor kan het EOB alle 

laadprocessen op beide locaties bedienen, beheren en bewaken: in Nederland en in Duitsland. De 

uitvoering van het project is nog maar de eerste stap: naast de momenteel geplande elektrificatie 

van vijf procent van het gehele parkeeroppervlak, zullen in de toekomst verdere uitbreidingsfasen 

volgen in de gezamenlijke samenwerking met reev.  
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reev is expert voor intelligente laadoplossingen. Het in München gevestigde bedrijf biedt een 

eenvoudig, transparant en volledig geautomatiseerd platform voor beheer, bediening en facturatie 

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. 

https://reev.com/

