P E RS BE RI CHT
1 AP RI L 20 2 1

Ye e t ! m aa k t e le k tr i sc h
r i jd e n ove r a l to e ga n ke li j k
Apeldoorn, 1 april 2021 – Yeet! maakt elektrisch rijden overal mogelijk. Het
bedrijf bouwt een slim laadnetwerk met de best denkbare laadoplossingen die aansluiten op het daadwerkelijke gedrag van gebruikers. In 2021
investeert Yeet! EUR 60 miljoen in haar slimme laadnetwerken. Eind 2021
verwacht Yeet! 500 locaties te hebben vastgelegd en 50 locaties te hebben gerealiseerd . De uitrol van het netwerk start in België, Nederland en
Luxemburg. In de loop van 2021 komen daar ook Duitsland en Frankrijk bij.

Yeet! CEO Wim Boer: ”De tijd van iedere auto zijn eigen paal is voorbij. Wij
kijken naar de daadwerkelijke behoefte in een gebied zoals een stadswijk of
kantoorgebied. Hoeveel elektrische auto’s rijden er dagelijks? En hoeveel rijden die mensen gemiddeld per week? Vervolgens kijken we met welke laadoplossingen we in de behoefte van deze elektrische rijders kunnen voorzien,
zonder op elke straathoek een paal te plaatsen. Onze modulaire oplossingen
maken het mogelijk om de laadcapaciteit op bijvoorbeeld een parkeerterrein
eenvoudig mee te laten bewegen met groei van het aantal elektrische auto’s in
de komende jaren.”

Yeet! on the go
en Yeet! parking
Yeet! bouwt haar laadnetwerk op basis van uitgebreid locatieonderzoek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal elektrische auto’s in een gebied,
maar ook naar de behoefte en het gedrag van elektrische rijders op die locatie.
Die zijn te verdelen in twee grote groepen. Automobilisten die onderweg zijn
en snel elektriciteit willen tanken. Of mensen die parkeren en deze tijd willen
gebruiken om ook hun auto weer te laden. Dat kan zijn tijdens het werk of bijvoorbeeld bij het winkelen, een bioscoop- of concertbezoek of het bijwonen
van een sportwedstrijd.
Yeet! on the go is een netwerk van eigen superladers, de Power Stations, die
snelladen tot 350kW mogelijk maken. Yeet! on the go is het elektrische equivalent van het klassieke tankstation voor een snelle tankbeurt. Yeet! parking zijn
de oplossingen voor elektrische rijders die langer parkeren. De Yeet! Scale-Up
transformeert parkeerterreinen tot grote laadnetwerken. Vanuit centrale aansturing kunnen 20 tot 2000 parkeervakken worden voorzien van laadmogelijkheden. Elektrische rijders hebben hierdoor niet langer te maken met de frustratie van een bezette laadpaal als zijn hun auto tijdens het parkeren willen laden.
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De Yeet! Scale-Up is toekomstbestendig aangezien het aantal aangesloten parkeervakken geleidelijk kan worden uitgebreid. Voor iedere Yeet! locatie wordt
gekeken naar de juiste mix van snelladers en/of normale laders die naadloos
aansluiten op de behoefte van gebruikers.

Gezamenlijk exploitatiemodel
met vastgoedeigenaren
Yeet! kiest in de opbouw van haar laadnetwerk bewust voor samenwerkingsverbanden met vastgoedeigenaren van strategische locaties. Er wordt gewerkt
met een gezamenlijk exploitatiemodel, waarbij ook de locatiepartner profiteert
van elke laadbeurt op zijn of haar locatie. Hoe meer mensen dus laden bij Yeet!
hoe lucratiever de samenwerking voor beide partijen. Yeet! onderscheidt zich
hiermee van andere partijen in de markt.

Eerste Yeet! locatie in
Antwerpen en Luik
De eerste operationele Yeet! locaties staan gepland in Antwerpen en Luik (België). De laadinfrastructuur in België is nog beperkt, terwijl de behoefte groeiend is. Vorig jaar was 3,5% van de nieuw verkochte auto’s in België volledig
elektrisch en dit aantal groeit snel, zeker nu de nieuwe fiscale regeling voor
bedrijfswagens het elektrisch rijden nog aantrekkelijker maakt. In plaats van de
wildgroei aan losse laadpalen, wordt nu in Gent gewerkt aan een slim laadnetwerk aan de rand van de stad.

Uitrol slimme
netwerken in Europa
Yeet! gaat van start met de uitrol van haar slimme netwerk in vijf Europese landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.. Het afsluiten van
contracten met locatiepartners is in het laatste kwartaal van 2020 gestart en
naar verwachting zijn er eind 2021 overeenkomsten voor 500 locaties.
Over Yeet! – Yeet! is een internationale scale-up die zich richt op de uitrol van slimme laadnetwerken voor elektrische voertuigen. Het bedrijf is opgericht in 2019; momenteel werken er meer dan
60 mensen. Om elektrisch rijders vrijheid te bieden overal te gaan, bouwt Yeet! slimme laadnetwerken die zijn afgestemd op het gedrag en de behoefte van elektrische rijders op de specifieke
locatie. Yeet! maakt het mogelijk dat je altijd, makkelijk én slim elektriciteit kunt tanken of je nu ‘on
the go’ bent of je auto even parkeert. Yeet! geeft elektrische rijders de vrijheid om te gaan waarheen ze maar willen.
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