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ELEQTRON

OPLADEN OP Z’N SPARTAANS
Eleqtron is al enkele jaren een enthousiast lid van de Sparta Business Club. René den Haan, oprichter en 

Algemeen Directeur van het bedrijf uit Numansdorp, is ook nog eens een hartstochtelijk Spartasupporter. 
‘Ik ben graag bij Sparta Rotterdam. Het voetbal is meestal goed om te zien, het is erg gezellig en ik doe er 
uitstekende contacten op voor mijn business. De ondersteuning door Jelle Bodegom, account manager, en 

de faciliteiten zijn uitstekend. Het lidmaatschap levert echt veel voor ons op.’

de Rotterdamse no-nonsense cultuur. ‘We 

produceren en leveren voor een groot deel 

maatwerk, precies zoals de klant het wenst. 

Plus dat we de producten kunnen stickeren 

en verpakken met een codering zodat een 

installateur precies weet voor welke locatie 

het product bestemd is. Daarom hebben we 

een eigen assemblageruimte en magazijn. 

Hier wordt door onze klanten steeds meer 

gebruik van gemaakt. Dit scheelt immers fl ink 

in voorbereiding, tijd en kosten. En dit past 

uitstekend in de huidige situatie in de bouw, met 

te weinig medewerkers en waar projecten steeds 

sneller af moeten zijn.’

QCHARGE: INSPELEN OP ENERGIETRANSITIE
Eleqtron heeft een nieuwe en slimme oplossing 

voor het opladen van elektrische voertuigen, 

onder de naam Qcharge. René den Haan: ‘Sinds 

begin 2018 zijn we hiermee actief. Qcharge 

is een totaalconcept voor het opladen van 

elektrische voertuigen. Daarmee spelen we in op 

de energietransitie naar elektrisch rijden, die erg 

veel gaat veranderen wat betreft mobiliteit. Het 

plan is bijvoorbeeld om in 2025 de binnensteden 

enkel met elektrische voertuigen te bevoorraden. 

Vanaf 2030 is de verkoop van nieuwe auto’s met 

een verbrandingsmotor verboden. Vanwege deze 

plannen moeten er aanzienlijk meer laadpalen 

geplaatst worden. De verwachting is dat er 

in 2030 circa 2 miljoen laadpalen aanwezig 

moeten zijn. Dat zijn er nu nog maar zo’n 

125.000. Er komen steeds meer elektrische auto’s 

beschikbaar, dat gaat nu hard. Zo was in maart 

de nieuwe Tesla Model 3, die 100% elektrisch is, 

de best verkochte auto in Nederland. Kortom, 

ELEQTRON
René richtte Eleqtron circa 20 jaar geleden 

op. ‘Ik heb een verleden in de verkoop 

van elektrotechnische producten voor de 

utiliteitsbouw, voor kantoren en dergelijke. Dat 

begon met sturing voor de verlichting bij deze 

gebouwen. Ik kwam later in aanraking met het 

zogenaamde stekerbaar installeren. Dat bracht 

veel voordelen met zich mee in vergelijking 

met het traditionele installeren. Met deze 

oude werkwijze moest op de locatie namelijk 

alles gemeten en berekend worden voor een 

gebouw. Daarna kwam er veel stripwerk van 

de kabels aan te pas met vele arbeidsintensieve 

verbindingen die nog eens gemaakt moesten 

worden. Met stekerbaar installeren is dat 

allemaal verleden tijd. Een installateur krijgt van 

ons een soort bouwpakket binnen met allemaal 

stekerbare verbindingen: ‘plug and play.’ Omdat 

we met de kabels werken met kleurcoderingen 

voor de verbindingen weet de installateur 

precies waar welke kabel in moet. Dit prefab 

werken scheelt vele handen en tijd. Daarnaast 

is de kans op fouten veel kleiner. Ik besloot om 

in die beginperiode van stekerbaar installeren 

Eleqtron op te richten. Ik zag met deze nieuwe 

techniek namelijk volop kansen. En die hebben 

we uitstekend kunnen benutten.’

ROTTERDAMSE NO-NONSENSE CULTUUR
Samen met zijn compagnon, Henk Pielman, 

is Eleqtron onder de leiding van René de 

afgelopen jaren doorgegroeid naar een 

sterke organisatie met circa 25 medewerkers. 

De klanten waarderen het bedrijf om het 

sterke ondernemerschap, de fl exibiliteit en 

LAADPAALACTIE MET DE BETROKKEN SPARTAAN
Eleqtron heeft een bijzondere actie met de Qcharge laadpalen. Bij 
aanschaf door Business Club leden ondersteunt het bedrijf de Stichting 
De Betrokken Spartaan. Eleqtron maakt namelijk per bestelde laadpaal 
€ 100,- over naar dit maatschappelijke initiatief van onze vereniging. 
En wil je een eigen Sparta Rotterdam laadpaal met de juiste rood-witte 
striping, dan kun je deze exclusief bij Eleqtron verkrijgen. Daarmee laat 
je zien dat je een echte supporter bent. Opladen op z’n Spartaans!

Wil je ook meedoen aan deze bijzondere actie? 
Neem dan contact op met Eleqtron: 
tel. 088-0306100 of e-mail sales@eleqtron.nl

MET DE BETROKKEN SPARTAAN

de markt voor elektrisch rijden is volop in 

beweging. Daar zetten wij met Qcharge vol op 

in.’

OPLOSSING VOOR VVE’S EN BEHEERDERS 
PARKEERGARAGES
Bij Verenigingen van Eigenaren, VvE’s, is ook veel 

aan de gang wat betreft de energietransitie. René 

licht toe: ‘Zij zijn vanaf 2020 verplicht om één 

laadpaal te installeren per tien parkeerplekken. 

Daarnaast moet dan de bekabeling, voor een 

extra 10% van de overige parkeervakken, door 

een VvE zijn voorbereid. Wij zien dat bestuurders 

van VvE’s, samen met de beheerders van 

parkeerterreinen en/of -garages, hiervoor nog 

niet klaar zijn Daar hebben wij met Qcharge een 

mooie oplossing voor. We kunnen in één keer 

voor een parkeergarage de volledige elektrische 

installatie aanleggen, waarmee je klaar voor de 

toekomst bent. Met Qcharge zit de intelligentie 

in de laadpalen en in de cloud portal waar 

de inregeling en de monitoring plaatsvindt. 

Hierdoor kun je vaak met het aanwezige 

vermogen al volledig uit de voeten. Je hoeft 

de installatie dus niet aan te passen. Daarmee 

bespaar je aanzienlijk op je kosten. En met 

Qcharge wordt het vermogen van de elektrische 

installatie slim verdeeld over de aangesloten 

voertuigen. Het resultaat is dat je altijd met 

een opgeladen accu weer kunt vertrekken Daar 

praten we veel over met VvE’s en beheerders van 

parkeergarages. We hebben al wat projecten 

afgerond en het wordt alleen maar meer.’ 

GESCHIKT VOOR ALLE LAADPASSEN
Qcharge heeft een samenwerking met E-Flux, 

voor de verrekening van laadkosten. Hiermee 

kunnen alle gangbare laadpassen gebruikt 

worden. René den Haan: ’Dit is ideaal voor onze 

klanten. Er zijn immers al vele laadpassen in 

gebruik.’

SPARTA BUSINESS CLUB EN QCHARGE
Qcharge is ook volop in de aandacht bij de 

Sparta Business Club. René licht toe: ‘Ik verbaas 

mij er iedere keer weer over hoe gemakkelijk je 

contacten legt en kansen krijgt in de Business 

Club. Ik ben nu in gesprek met een aantal 

vastgoedbedrijven met een Sparta Rotterdam 

hart over Qcharge. Deze bedrijven zijn volop 

bezig met het aanleggen van voorzieningen voor 

het opladen. Ik zie daar volop kansen.’
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