DE LAADPAALSPECIALIST
VAN ZAKELIJK NEDERLAND
WWW.REITHPOWER.NL

WIE IS REITH POWER?
Reith Power, in 2015 ontstaan uit Reith Elektrotechniek, is dé laadpaalspecialist van
zakelijk Nederland. Dankzij onze jarenlange ervaring in de elektrotechniek kunnen wij
een complete laadoplossing bieden. Wij onderscheiden ons door onze unieke combinatie
van kennis en ervaring op het vlak van E-mobility, elektrotechniek en duurzaamheid.

Efficiënte laadpaaloplossingen van Reith Power

DE ZAKELIJKE
EV-LAADPARTNER VOOR THUIS

LAADPAAL VOOR THUIS

WAT BIEDT REITH POWER?

Het vinden van een geschikte laadpaal is lastig en kan veel tijd in beslag nemen. Reith Power helpt zakelijke
klanten daarom om de juiste laadpaal te selecteren, installeren en beheren. Wij hebben de perfecte oplossing
voor elektrische rijders ontwikkeld: de levering, installatie en backoffice van de laadpaal wordt volledig voor hen
geregeld!

Reith Power biedt laadpalen aan van de merken NewMotion en Alfen.
De zakelijke voordelen van deze laadpalen zijn veelzijdig:

De voordelen van Reith Power als laadpartner:
Toekomstgerichten laadoplossingen
Slimme laadpalen
Snel en eenvoudig aanvraagproces
Bedrijfszekere installaties met optimale nazorg
Online backoffice en beheersystemen
Persoonlijk en servicegericht contact

Geschikt voor alle soorten elektrische auto’s
Laadsnelheid tot 22 kW
Automatische verrekening van de laadkosten
Online inzicht in alle laadsessies
Dynamic Load Balancing
(beveiliging tegen overbelasting)
24/7 support

ZO MAKKELIJK IS ELEKTRISCH
RIJDEN NOG NOOIT GEWEEST!

LAADPAAL INSTALLEREN
De veiligste en snelste manier om een elektrische auto op eigen terrein op te laden, is met een laadstation.
Het aanvraagproces voor een laadstation verloopt in vier simpele stappen:

KLAAR VOOR DE
TOEKOMST
Vul jouw NAW gegevens
in op de website

01

Binnen 2 werkdagen nemen
we contact met je op

02

Ontvang binnen 2
werkdagen een offerte op
maat

03

Installatie binnen 2-3
weken na akkoord

04

Interesse in een betrouwbare zakelijke laadoplossing
op eigen terrein? Reith Power staat klaar om de
mogelijkheden te bespreken en vrijblijvend advies te
geven. Bezoek onze website voor meer informatie of
neem contact met ons op.

Bedrijvenweg 7

0545 – 72 63 49

7161 AK Neede (NL)

info@reithpower.nl
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