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Persbericht 

 

ConnectNed lanceert complete EV Charging Business 
case voor installateurs met Deftpower en Longship 
                 
Veenendaal 23 februari 2023 – ConnectNed, een zusteronderneming van ElektroNed, biedt 
via haar landelijke installateursnetwerk de klant een complete laadoplossing. Waar voorheen 
installateurs achteraan stonden in de ontwikkeling van laadservices, staan zij nu vooraan en 
bieden de klant het totale pakket met laadinfrastructuur, laadpaalmanagement inclusief 
energieverrekening en publiek laden met de ConnectNed laadpas en app.  
 
Met de ConnectNed laadapp en laadpas laad je probleemloos bij ruim 400.000 laadpunten in 
Nederland & Europa. Via de app zijn de laadpunten makkelijk te vinden en kan er worden 
gefilterd op laadsnelheid en beschikbaarheid. Bovendien kan je in de app ook toegang krijgen 
tot kleinere private netwerken van bijvoorbeeld je werk of van vrienden en kennissen. 
Zakelijke laadsessies thuis worden automatisch vergoed. 
 
Met de ConnectNed laadpalen kan ieder bedrijf op kantoor, thuis of in parkeergarages slimme 
laders installeren die toegankelijk zijn met elke laadpas. De eigenaren van de laadpaal kunnen 
zelf de tarieven instellen en zo kostenefficiënt hun laadinfrastructuur beheren.  
 
 
 



Contact Info 
+31 85 130 29 96 

press@deftpower.com 
Westervoortsedijk 73 GE | Arnhem 

 

 
De ConnectNed laadapp is gebouwd op het Automotive Charging Platform van Deftpower. 
Op het platform heeft ConnectNed de volledige controle zelf prijzen te onderhandelen met 
laadpaalbeheerders en kan het ook zelf de laadtarieven in de laadapp instellen. Bovendien is 
de facturering volledig geïntegreerd in de CPO-backoffice van ConnectNed, waardoor diens 
klanten volledig in het ecosysteem van ConnectNed bediend worden. 
 
De laadinfastructuur van ConnectNed wordt beheerd in het platform van Longship, dat een 
zeer schaalbare en kostenefficiënt OCPP-laadoplossing biedt. Ook zijn alle laadpassen in 
Europa compatibel met het platform.  
 
“Installateurs hebben nu eindelijk een business model waarmee zij hun klanten het volledige 
pakket aan laaddiensten kunnen bieden. Daarmee wordt de energietransitie ook voor hen 
een grote kans”, aldus medeoprichter en Business Manager ConnectNed Bram Pollmann. 
 
Deftpower CEO Jacob van Zonneveld is trots op de samenwerking, “de installateurs waren 
een slapende reus en lieten zich de kaas van het brood eten, maar nu weten we ze wakker te 
maken”.  
 
Longship CEO Sebastiaan Groeneveld is eveneens trots, “wij bewijzen dat een backoffice voor 
laadinfrastructuur veel goedkoper kan door puur te focussen op het bieden van meerwaarde 
voor de klant. Dat maakt Longship uniek”.   
 
Over ConnectNed 
ConnectNed is in 2021 opgericht door ElektroNed, een vereniging die ruim vijfendertig 
installateurs door heel Nederland verenigt. Onder de vlag van ElektroNed versterken de 
installateurs elkaar door kennisdeling, centrale inkoop en een goede samenwerking voor het 
bedienen van zowel lokale als ook landelijke klanten.  
 
Over Deftpower 
Deftpower is in 2020 opgericht door Marc Diks en Jacob van Zonneveld om een laadoplossing 
te bouwen die blijvend is. Hun Automotive Charging Platform brengt laadpaalnetwerken, 
autofabrikanten en energiebedrijven samen op een manier die schaalbaar en 
kostenbesparend is voor iedereen en het milieu enorm helpt. Omdat de overgang naar EV 
snel zal gaan, moeten de ondersteunende laadplatformen aan hoge standaarden voldoen en 
dat is wat het Automotive Charging Platform doet. Deftpower bedient momenteel klanten 
door heel Europa en biedt toegang tot alle belangrijke laadnetwerken in Europa. 
 
Over Longship 
Longship is in 2020 opgericht door Tom Kuijsten, Riccardo Becker en Sebastiaan Groeneveld 
met als missie het managen van laadinfrastructuur goedkoper en schaalbarer te maken. 
Dankzij hun jarenlange ervaring in de EV Charging Business hebben ze een unieke kijk 
ontwikkeld op het managen van laadinfrastructuur. Longship opereert door heel Europa met 
aanbieders van thuis- en kantoorladers en HPC snelladers. 


