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Jan Wildvank van Loomans geeft vandaag een presentatie over hun elektrisch wagenpark.
Ze maken gebruik van New Motion. Die verstrekken aan alle elektrische auto bestuurders een pasje
waarmee de auto opgeladen kan worden. Op hun dashboard is het verbruik dan precies te volgen.
Een ander tabje van deze site heeft een overzicht van de laadpalen, ofwel het elektraverbruik.
Jan kijkt ook elke maand naar de rekening van het pand en de ritregistratie van het woon-werkverkeer.
Het komt bij ander bedrijven ook wel voor dat woon-werkverkeer berekend wordt door middel van een
gemiddelde afstand per medewerker. Jan rekent het opladen bij de medewerker thuis als groene
stroom.
Middelen om elektrisch rijden te stimuleren:
De Clean driver challenge.
Regeling invoeren: Als een auto vervangen moet worden, wordt het een elektrische auto.
Bij aankoop van een zuinigere auto krijg je het verschil bruto met je salaris terug.
Met vakanties kan je een auto huren of ruilen met een collega (vanwege de actieradius)

Je leert als bestuurder van een elektrische auto te laden als het kan, niet omdat t moet. (evdatabase.nl is een website met locaties van laadpalen)
De volgende bijeenkomst gaat Richard van Lingen regelen dat de ANWB iets komt vertellen over
elektrisch rijden.

