
Efficiënte laadpaaloplossingen van Reith Power

DE ZAKELIJKE 
EV-LAADPARTNER 
VOOR OP DE ZAAK

DE LAADPAALSPECIALIST 
VAN ZAKELIJK NEDERLAND

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.

WWW.REITHPOWER.NL



KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Met zakelijke laadpalen is ieder bedrijf klaar voor de toekomst: vanaf 2025 is het verplicht voor alle bedrijven 
met meer dan twintig parkeerplaatsen om elektrisch laden aan te bieden. Reith Power biedt een betrouwbare 
laadoplossing op maat:

 Toekomstgerichte laadoplossingen
 Slimme laadpalen
 Laadtarieven zelf instellen
 Automatische facturatie en verrekening
 Bedrijfszekere installaties met optimale nazorg
 Online backoffice en beheersysteem
 24/7 support

OFFERTEAANVRAAG

Het aanvraagproces van een laadpaal van Reith Power verloopt in vier simpele stappen:

01 02 03 04
Vul je gegevens in via 

onze website
Binnen 2 werkdagen 
nemen we contact op

Ontvang binnen 2 
werkdagen een offerte op 

maat

Installatie binnen 2-3 
weken na akkoord

GEÏNTERESSEERD?
Interesse in de betrouwbare zakelijke 
laadoplossingen van Reith Power? Wij staan 
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 

7161 AK Neede (NL)

Nederland

0545 – 72 63 49

info@reithpower.nl

www.reithpower.nl

VOORDELEN ZAKELIJKE LAADPAAL

ZO MAKKELIJK IS ELEKTRISCH 
RIJDEN NOG NOOIT GEWEEST

Organisaties sluiten zich bij Reith Power aan om hun werknemers en bezoekers gebruik te laten maken 
van de beste zakelijke laadpaalservice van Nederland. Reith Power biedt laadpalen aan van de merken 
NewMotion en Alfen. De zakelijke voordelen van deze laadpalen zijn veelzijdig:

 Laadpalen 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)
 Personaliseer jouw laadpaal


