FUTURE-PROOF EN
INNOVATIEF
Geweldig, je stapt over naar elektrisch rijden, dat is goed
nieuws! Beter nieuws is dat je je zelfs geen zorgen meer
hoeft te maken over alle laadoplossingen.
Bij Go Watts bieden we totaaloplossingen aan voor zowel
particulieren als bedrijven. We plaatsen laadpalen met het
hele ecosysteem van elektrisch laden en energiemanagement in gedachten. Duurzaamheid is watts up.
Go Watts begeleidt jou van studie, over installatie van
jouw laadstation, tot keuring en ondersteuning achteraf.
Zo kan jij focussen op wat écht belangrijk is.

EXPERTISE WAAR JE
OP KAN REKENEN
Door onze brede kennis bieden wij jou de beste oplossing
voor vandaag en morgen. We maken samen met jou een
plan op en groeien mee afhankelijk van jouw unieke
noden.
Go Watts is een gepassioneerd team dat de extra mile
gaat voor jouw project, zodat jij gewoon de stekker moet
insteken. Altijd op maat, onafhankelijk en heel flexibel.

GO WATTS X
GO FOREST
Bij Go Watts beseffen we
dat duurzaam ondernemen
niet langer meer een keuze
is maar een noodzaak.
Energie is een schaars goed.
There is no planet B.
In samenwerking met Go
Forest plant Go Watts voor
elke aangekochte laadpaal
een boom.

www.gowatts.be

André Emondstraat 38F
3012 Wilsele

GET IN
TOUCH
support@gowatts.be
hello@gowatts.be
+32 (0) 16 79 23 13

Go Watts

Scan voor meer info over
onze diensten en producten
en contacteer vandaag nog
een Go Watts specialist!

TOTAALOPLOSSINGEN
VOOR HET LADEN
VAN ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN

PARTICULIEREN, VRIJE
BEROEPEN EN ZELFSTANDIGEN
Ben je op zoek naar een totaaloplossing voor het laden
van jouw elektrische wagen, gaande van een specifiek
laadstation tot installatie en tenslotte ondersteuning
achteraf?
Als officiële verdeler van verschillende merken van
laadstations garanderen we de beste oplossing voor jouw
specifieke situatie. Je krijgt van ons dus een offerte op
maat.
Vervolgens brengen we alles voor de installatie en de
keuring van het gekozen laadstation in orde.
Ten slotte kan je bij ons achteraf steeds terecht voor
ondersteuning.

SPORTCENTRA MET SPONSORING
Gebruik één van onze laadoplossingen om je sportclub
naar een hoger niveau te brengen en bied klanten, zonder
zelf te investeren, de mogelijkheid om tijdens hun bezoek
de elektrische wagen op te laden én zo tegelijkertijd de
club te sponseren.

APPARTEMENTSGEBOUWEN - VME
Bij Go Watts raden we af dat elke bewoner in een
appartementsgebouw individueel zijn laadinfrastructuur
gaat voorzien op zijn eigen meterkast.
Initieel kan dit goed werken, maar op termijn zal de
installatie overbelast raken en kan het hele gebouw
zonder stroom vallen. Daarom werken wij in onze
laadoplossingen vanuit een gemeenschappelijke elektrische
infrastructuur.
Er wordt door onze in-house ingenieurs eerst een studie
uitgevoerd. Vervolgens kan de gemeenschappelijke
elektrische infrastructuur aangekocht worden door de
VME. Go Watts kan dit ook financieren zodat de
instapdrempel verlaagd wordt.

BEDRIJVEN, RECREATIEDOMEINEN EN HOTELS
De overgang naar een volledig elektrische vloot maken is
niet gemakkelijk. Wat met werknemers die thuis niet
kunnen laden? Wat met onvoldoende capaciteit op de
bedrijfssite? Wat is het beste; huren of kopen? Go Watts
deelt graag haar expertise met jou.
Dat gaat van het informatiegesprek, de studie en de
projectbegeleiding door onze ingenieurs over de
installatie en realisatie tot de uitbating van het laadplein
en de ondersteuning achteraf.
We brengen elektrisch laden onder diverse vormen:
- kopen of huren bij werknemers thuis
- kopen of charging-as-a-service (CaaS)
op de bedrijfssite

Hierna kan iedereen individueel en op eigen ritme
beslissen om een laadstation bij Go Watts te kopen of te
huren. Alle elektrische infrastructuur is dan al voorzien en
bewoners koppelen volgens eigen nood en tempo aan.

Bij Go Watts ligt de focus altijd op het hele
ecosysteem. Daarom is het voor ons niet alleen
belangrijk om jou te informeren, maar jou ook uit te
dagen en mee te pivoteren met jouw noden en het snel
veranderende
technologische
landschap,
steeds
conform de laatste wetgeving.

WERKNEMERS

Meer info nodig? Contacteer ons vandaag nog of nodig
ons uit voor onze uitvoerige workshop 'Begeleiding in
transitie naar elektrisch rijden'.

Ben je werknemer en heb je een elektrische bedrijfswagen? We bieden verschillende formules aan voor
werkgevers, zowel voor aankoop als verhuur. Indien
gewenst, voorzien we ook split-billing voor werknemers
(met een kwartaal-overzicht van je laadsessies).

