
Elektrisch laden in bedrijven. 
Hoe begin je eraan?
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De informatie in deze brochure is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verder
verzoeken wij de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud.



Wat houdt TCO (total cost of ownership) juist in?
Wat met onvoldoende capaciteit op de bedrijfssite?
Werkt een laadpas op dezelfde manier als een tankkaart?
Is er wel een laadpaal nodig als je kan snelladen op 20 min?
Wat is nu het beste; huren of kopen?
Wat met werknemers die in een huurhuis of appartementsgebouw wonen?
Wat met elektriciteit die de werknemer thuis verbruikt door het laadpunt?
Hoe wordt dit verrekend?
Wat met waterstof?
Wat met laden op vakantie?
Wat gebeurt er met het laadstation bij het einde van de tewerkstelling?

Go Watts merkt dat het aanbieden van laadinfrastructuur in bedrijven niet
evident is. Zowel laden op de bedrijfssite als bij werknemers thuis roept
verschillende vragen op;

Bij de overgang naar een volledig elektrische vloot komt er erg veel kijken.
Daarom ontwikkelde Go Watts een compleet pakket aan diensten dat een
volledig zorgeloze oplossing biedt voor bedrijven en zijn werknemers.

Ontdek in deze brochure waarom Go Watts de specialist is in laadinfrastructuur
voor bedrijven.

We kijken er alvast naar uit om jou te mogen helpen bij de transitie naar
duurzame mobiliteit. Indien je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt,
aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Team Go Watts

Welkom bij 
Go Watts!



Wie is 
Go Watts?

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 geplaatste laadpaal een
boom.

Go Watts x
Go Forest

FUTURE-PROOF EN
INNOVATIEF

Bij Go Watts bieden we totaaloplossingen aan
voor zowel particuliere woningen en
appartementen als laadpleinen voor bedrijven.
We plaatsen laadpalen met het hele ecosysteem
van elektrisch laden en energie-management in
gedachten. Duurzaamheid is watts up. 

Go Watts begeleidt klanten van studie, over
installatie, tot keuring en ondersteuning achteraf. 

EXPERTISE WAAR JE
OP KAN REKENEN

Door onze brede kennis bieden wij klanten de
beste oplossing voor vandaag en morgen. We
maken samen met jou een plan op en groeien
mee afhankelijk van de noden van jouw bedrijf.

Go Watts is een gepassioneerd team dat de
extra mile gaat voor elk project. Altijd op maat,
onafhankelijk en heel flexibel. Zo kunnen onze
klanten focussen op wat écht belangrijk is. 



Thuis laden in een woning
Thuis laden in een
appartementsgebouw
Thuis laden met een 
elektrische bedrijfswagen

Onze
diensten

Laadoplossingen voor
particulieren

Laadoplossingen voor
bedrijven

Sportclubs  en scholen
met sponsoring

Laden bij werknemers thuis
Laden op de bedrijfsparking

Zelf investeren
Go Watts investeert

Laden in 
appartementsgebouwen



Laadoplossingen voor bedrijven
Zonder de juiste expertise kan overschakelen naar een elektrische vloot een uitdaging zijn.
Wat met werknemers die thuis niet kunnen laden? Wat met onvoldoende capaciteit op de
bedrijfssite? Wat is het beste; huren of kopen? 

Bij Go Watts werken we altijd op maat, onafhankelijk en heel flexibel
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

Alle services inclusief
Indien gewenst, kan onze support dienst ook info over de laadsessies en
uitbetalingsdocumenten berekenen en beschikbaar stellen voor alle betrokken partijen
(HR, werknemers, etc.). We helpen niet alleen met het plaatsen, maar ook het verhuizen
en weghalen van laadstation bij werknemers. Maximale flexibiliteit, daar staan we bij Go
Watts voor!

Go Watts groeit met jou mee
Aan de hand van een grondige studie werken onze ingenieurs schaalbare toekomstplannen
uit voor jouw site die je toelaten om op eigen ritme laadpalen bij te plaatsen. Alle
elektrische infrastructuur zal reeds voorzien zijn van bekabeling waardoor er meteen
laadstations ingekoppeld kunnen worden.

Go Watts 
ontzorgt uw
bedrijf volledig!



Go Watts biedt laadstations bij de werknemers
aan via een aankoop formule maar ook via een
heel flexibele all-in huurformule.

We voorzien daarbij extra flexibiliteit en diensten
zodat je als werkgever niet voor onaangename
verrassingen komt te staan wanneer werknemers
bijvoorbeeld van werk veranderen of in een
appartementsgebouw blijken te wonen. 

Bij de huurformule wordt het laadstation periodiek
(doorgaans de leasing termijn volgend) vervangen
door een nieuw en moderner exemplaar zodat de
collega’s altijd mee zijn met de nieuwste
technologie.

Laadpalen kopen
of huren voor bij

werknemers thuis
 

Go Watts 
groeit met 
u mee!

EERSTE EV'S
BINNEN UW BEDRIJF

EERSTE LAADPALEN 
BINNEN UW BEDRIJF

EERSTE WERKNEMERS
WILLEN THUIS EEN LAADPAAL

LOADBALANCING &
ENERGIE MANAGEMENT
OP DE SITE

EEN VOLLEDIG  ELEKTRISCH
WAGENPARK

Het is onze missie om u een
transparante service te bieden,
steeds op maat van uw vraag.
Van één laadpaal tot een heel
wagenpark voorzien van energie.
Alles is mogelijk. We zorgen voor
uw comfort met onze formules
waardoor u gerust bent van een
optimale flow.



De Charging-as-a-service formule van Go
Watts laat je toe om zonder zelf te investeren
toch te beschikken over state-of-the-art
laadinfrastructuur op het bedrijf zodat de
collega’s, bezoekers (en misschien ook wel
toevallige voorbijgangers) snel en efficiënt hun
EV kunnen laden. Jij voorziet de kabel tot aan
het laadstation, wij de installatie van het
laadstation en de goede werking ervan, zodat
jij kan focussen op wat écht belangrijk is.

Een breed aanbod aan AC en DC laadpalen
We hebben een breed assortiment aan laadpunten, zodat er altijd een laadpunt is dat past
bij jouw situatie.
Onze DC laadinfrastructuur wordt ook in CaaS aangeboden in diverse uitvoeringen van
22kW tot wel 350 kW. Dit is zeer uniek!
We hebben ook een aantal design varianten die gezien mogen worden en je huisstijl en
vorm kunnen bevatten. We bieden laadinfrastructuur aan in CaaS van volgende merken:
Alfen, Blitz, Veton, Easee en Smappee. Deze laadstations kunnen natuurlijk ook
aangekocht worden.

Beveiligde toegang van laadpalen
We zorgen ervoor dat enkel de klant op zijn laadstation kan laden. Bij Go Watts is ook
mogelijk om jouw laadpunten publiek open te stellen zodat iedereen er met een
compatibel laadpasje kan komen laden. Jij bepaalt dan zelf de prijs die je vraagt. De
afhandeling verloopt volautomatisch.

Go Watts investeert, jij gebruikt. 
Watt’s not to like?

Laadpalen kopen
of huren voor

 op de bedrijfssite
 



Go Watts 
komt langs
op jouw bedrijf

Begeleiding naar elektrisch rijden - eCar policy

2 tot 4 uur durende workshop op locatie (tot 50 km rond leuven)
Het doel en resultaat van de workshop is om specifiek voor jullie situatie de
mogelijkheden en uitdagingen in de transitie naar elektrisch rijden te
identificeren en te bespreken.

Wat kan je verwachten?
- Een uitgebreide sessie met een afgevaardigde van Go Watts
- Een 360° benadering van de uitdagingen die zich stellen bij de
transitie naar elektrisch rijden.
- De mogelijkheid tot verdere uitwerking van een car policy in
samenwerking met Go Watts
- Toelichten van algemeen overzicht van de fiscaliteit
- Hoe communiceren naar alle stakeholders?
- Algemene tips & tricks

Zo kunnen jullie focussen op wat écht belangrijk is in het bedrijf.
Contacteer ons vandaag nog om jouw sessie in te plannen! 



www.gowatts.be

Go Watts

André Emondstraat 38F
3012 Wilsele

Go Watts deelt graag haar expertise met jou!
 

Plan vandaag nog een uitgebreid informatiegesprek
in met één van onze collega's.

 
hello@gowatts.be of 016/79.23.13



André Emondstraat 38F
3012 Wilsele 
www. gowatts.be


