
BP Fuel & Charge

Eén complete oplossing 
voor al je brandstoffen



Elektrische mobiliteit is een belangrijk onderdeel in de energietransitie van de transportsector en onmisbaar 

voor duurzamer transport in de toekomst.

Gebruikt jouw wagenpark al alternatieve vormen van energie? Kies dan voor een sterke partner die je écht vooruit 

helpt met op maat gemaakte wagenparkoplossingen.

bp biedt oneindige mobiliteit. 
Vandaag, morgen en in de toekomst.

Of je voertuigen nu conventionele brandstoffen zoals diesel of benzine gebruiken 

of elektrisch laden. Met het innovatieve BP Fuel & Charge voorzie je heel je 

wagenpark van energie met één tankpas. In heel Europa, altijd en overal.

Kies voor gemak en eenvoud

Met BP Fuel & Charge



De BP Fuel & Charge tankpas verzekert je zorgeloze mobiliteit voor je benzine- of dieselvoertuigen 

dankzij ruim 350 bp’s en in totaal 1.100 locaties waar je kunt tanken in Nederland.

De tankpas wordt ook geaccepteerd bij 24.000 tanklocaties in 30 Europese landen 

dankzij het ROUTEX-netwerk.

laadpunten in Europa laadpunten in Nederland tankstations in 30 landen 

Dankzij de exclusieve samenwerking met onze sterke partners - Hubject, Trafineo en Vattenfall - krijg je 

toegang tot een netwerk van meer dan 125.000 laadpunten in héél Europa. Zo worden jouw hybride en 

elektrische voertuigen overal bediend.

Jij en jouw chauffeurs vinden altijd een geschikte laadpaal of tankstation. Waar ze ook maar zijn en 

ongeacht welke soort brandstof ze op dat moment nodig hebben.

125,000+ 58,500+ 24,000+

Even bijtanken met 
brandstof of elektriciteit

Een Europees netwerk voor onbegrensde mobiliteit



Het netwerk van bp heeft een compleet aanbod aan laad-

punten en voorziet in de verschillende laadbehoeftes van 

jouw wagenpark. Van normaal laden tot ultra-snelladen. 

bp biedt precies wat jij nodig hebt.

Met de slimme BP Fuel & Charge App vind je eenvoudig 

de ideale laadlocaties en-snelheden voor elk voertuig.

De intelligente thuislaadpalen van onze partner Vattenfall 

zijn superhandig en bieden de juiste laadoplossingen 

voor jouw wagenpark. Of het nu op het werk is of bij je 

medewerkers thuis, ze laden de hybride en elektrische 

voertuigen op waar en wanneer dit nodig is. Zo kunnen ze 

altijd de weg op. 

Maximale laadsnelheid, een vlekkeloze netwerkverbinding 

en het laagst mogelijke energieverbruik zijn gegarandeerd.

Vattenfall verzorgt de volledige planning en installatie als 

dit nodig is. Dit zorgt ervoor dat de laad-infrastructuur 

perfect afgestemd wordt op jouw wagenpark. Om het 

eenvoudig te houden, worden alle BP Fuel & Charge 

facturen gecombineerd op één factuur.

Als medewerkers thuis opladen, ontvangen ze direct een 

vergoeding voor de laadkosten volgens een vooraf afge-

stemde prijs per kWh.

Houd je wagenpark op de weg
Altijd toegang tot de optimale laadsnelheid 

Thuislaadpalen: een eenvoudige oplossing 
om je wagenpark mobiel te houden

3,7 – 22 kW

Normaal laden

23 – 150 kW

Snelladen

150 kW>

Ultra-snelladen

Alfen ICU Eve Single Pro

(Conform de IJkwet) en 

met een vermogen tot 22 kW.

Tegenwoordig is het elektrisch laden als volgt verdeeld:

Waar je ook laadt, 
op ons kun je rekenen

Thuis Op werk Onderweg
40% 20%40%



Met de innovatieve BP Fuel & Charge App helpt 

bp je altijd de dichtstbijzijnde laadlocatie te vinden 

die past bij jouw voertuig. Dit voorkomt onnodig 

omrijden.

Een app voor een 
compleet overzicht

De voordelen onder elkaar:

Een uitgebreid Europees netwerk

Geniet van grenzeloze mobiliteit dankzij 

meer dan 125.000 laadpunten en 24.000 

tankstations in Europa.

Minder administratietijd en gedoe

Houd altijd het overzicht dankzij 

overzichtelijke facturen voor de brandstoffen 

of het laden. Dit bespaart jou kostbare tijd.

Hoogwaardige bp brandstoffen of 

elektriciteit zonder gedoe. Met één 

tankpas en één overeenkomst.

Eén simpele alles-in-één oplossing

Ontvang een compleet overzicht met alle 

uitgaven voor brandstof en opladen van 

jouw wagenpark.

Meer kostenefficiënte resultaten

Pak de app en vind eenvoudig het perfecte 

laadpunt voor je voertuig, altijd en overal. 

Zo bespaar je zowel veel tijd als geld.

Handig en grenzeloos

De uitgebreide services die worden 

aangeboden door bp and Vattenfall stellen ons 

in staat om een laadoplossing te creëren die 

perfect past bij jouw wagenpark.

Professional helpdesk

De app eigenschappen, 
jouw voordelen:

• Zoek en navigeer eenvoudig naar 

tankstations of laadpunten voor elektrische 

voertuigen. In de buurt of onderweg naar 

je bestemming.

• Vind eenvoudig openingstijden, prijzen en 

namen van de verschillende laadoperators.

• Krijg informatie over de geschatte oplaadkosten.

• Filter op opties zoals stekkertype, laadvermogen 

en beschikbaarheid.

• Start en stop het laadproces van jouw voertuig via de app 

dankzij de mogelijkheid voor opladen op afstand.
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Wist je dat de app gratis is? 

Download de app direct 

en rijd ook zorgeloos rond.



BP Fleet Solutions

Postbus 1131

3000 BC Rotterdam

Nederland

Alle energie voor jouw wagenpark 

met één simpele en eenvoudige oplossing

www.bp.nl/fleet

Wil je meer weten over BP Fuel & Charge of op zoek naar een oplossing op maat 

voor jouw wagenpark?

Bezoek onze website

www.bp.nl/fuel-charge

of neem telefonisch contact op via 0800 - 020 36 31 of e-mail cardsale@bp.com. 

Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 08.30 - 17.00h.

We horen graag van je.


