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VRIJWARINGSCLAUSULE 
• Dit investeringsmemorandum is geen aanbod of uitnodiging om te investeren in Fastned.

• Een beslissing om te investeren dient gebaseerd te zijn op het prospectus, welke verkrijgbaar is via: www.fastned.nl/prospectus.

• De informatie in dit investeringsmemorandum is up-to-date tot de datum van publicatie. We nemen geen verantwoordelijkheid op ons om de ontvanger 

aanvullende informatie en/of updates te verstrekken dan wel op de hoogte te brengen van onjuistheden in het memorandum die mogelijk na publicatie 

aan het licht komen.
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Fastned leidt de weg 
richting duurzame 

mobiliteit: geweldig in 
concept, ondernemerschap,  

teamwork, toewijding 
en daarnaast zeer 

professioneel.
 

- Fred Matser, voormalig vastgoedontwikkelaar en 
groot-certificaathouder Fastned

“ 

”

Europa heeft gekozen voor 
rijden zonder uitstoot. 
Daarvoor moet nieuwe 
infrastructuur gebouwd 

worden. Fastned loopt hierbij 
voorop.

 
- Ruud Lubbers, voormalig Premier van Nederland 

en groot-certificaathouder Fastned

“ 

”
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> Samenvatting
De auto-industrie verandert snel. Bijna alle grote autofabrikanten introduceren elektrische modellen, en Tesla Motors - een 
bedrijf dat enkel elektrische auto’s fabriceert - heeft haar beurswaarde zien stijgen tot meer dan twintig miljard dollar in 
slechts een paar jaar tijd. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit snel en alle grote merken investeren miljarden 
euro’s in de ontwikkeling en grootschalige productie van elektrische auto’s. Het is onze verwachting dat de komende jaren de 
verkoop van elektrische auto’s zal aantrekken en dat de behoefte aan kwalitatief goede laadinfrastructuur hard zal groeien.

De groei van de elektrische auto-industrie kan grotendeels worden toegeschreven aan één technologische doorbraak: 
snelladen. Door snel te laden kan de batterij van een elektrische auto nu geladen worden in ongeveer 20 minuten in plaats 
van acht uur of meer. Dit vereist echter serieuze investeringen in snelladers. Deze investeringen renderen beter wanneer 
deze laders gedeeld worden met veel auto’s, net zoals we vandaag benzinestations delen met een groot aantal auto’s. Dit 
is precies wat Fastned wil doen met een Europees netwerk van snellaadstations met meerdere snelladers. Wijdverspreide 
snellaadinfrastructuur zal de elektrische auto vrijheid geven.

In de afgelopen twee jaar heeft Fastned 50 stations geopend in Nederland. Ons doel is om 400 stations operationeel te 
hebben door heel Europa in 2019. Door standaardisatie en schaalvoordelen kan een volledig station met twee 50 kW 
snelladers gebouwd worden voor circa EUR 200.000. Het aantal snelladers kan eenvoudig worden uitgebreid tot vier of 
acht, afhankelijk van het aantal bezoekers per locatie. Naast het plaatsen van meer laders zal ook de laadsnelheid omhoog 
gaan. Zo ontwikkelt de auto-industrie modellen die steeds hogere laadvermogens accepteren. Gelet op de investeringen per 
station en de lage operationele kosten, is de uitrol van een Europees netwerk met volledig uitgeruste stations geschat op 
ongeveer EUR 200 miljoen. Dit is een relatief beperkte investering vergeleken met de miljarden euro’s die autofabrikanten 
momenteel investeren in elektromobiliteit.

De ontwikkelingstijd van de bouw van een snellaadstation is ongeveer 2 tot 3 jaar. De doorlooptijd is afhankelijk van het 
verkrijgen van locaties, vergunningen, netaansluitingen en het bouwen van de stations. Dit betekent dat er vanaf dit jaar 
geïnvesteerd moet worden om op tijd een Europees netwerk klaar te hebben voor de volgende generatie elektrische auto’s. 
Dit essentiële netwerk van snellaadstations heeft grote waarde voor autofabrikanten en rijders van elektrische auto’s. 
Fastned werkt al samen met Nissan om vier jaar ‘gratis’ laden aan te bieden bij alle nieuwe Nissan LEAFs. We verwachten 
gelijksoortige deals te sluiten met andere autofabrikanten.

De afgelopen vier jaar heeft Fastned waarde gecreëerd met een sterk en toegewijd team van 25 jonge professionals. Dit 
team heeft de beste locaties in Nederland verworven, de juiste vergunningen verkregen, het Fastned-merk uitgebouwd, de 
stations ontworpen, het Network Operations Center en Customer Support opgezet, stadslocaties verworven en de contacten 
voor goede locaties buiten Nederland gelegd. 

In 2015 liet Fastned een snelle groei zien van rond de 14% maand-op-maand van het aantal klanten, volume (kWh) en 
omzet. Fastned  boekte een bruto marge van 61% op de verkochte stroom. De enorme markt van fossiele brandstoffen (naar 
schatting EUR 500 miljard per jaar) is aan het verschuiven naar elektrisch. De volgende waardestappen zijn het groeiende 
aantal elektrische auto’s op de weg en de groei van het netwerk naar andere Europese landen. 

Fastned gelooft dat de groei van de elektrische auto onvermijdelijk is. Dat is ook de reden dat bijna het gehele Fastned team 
zelf geld heeft geïnvesteerd in Fastned. Door nu in Fastned te investeren, bouwt ook u mee aan de infrastructuur van de 
toekomst.
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> De missie van Fastned
Autofabrikanten investeren momenteel miljarden euro’s 
in de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. 
Daardoor zien we een groeiend aantal elektrische auto’s 
op de weg. Bij Fastned kunnen automobilisten hun 
elektrische auto supersnel laden en hun reis voortzetten. 
Wij zijn begonnen in Nederland, maar ons doel is een pan-
Europees netwerk van snellaadstations. Pas wanneer deze 
infrastructuur gebouwd is zullen elektrische rijders echte 
vrijheid ervaren.

De missie van Fastned is om vrijheid te geven aan 
elektrische rijders door:

1 // De snelste laadstations te bouwen;
2 //  voor alle typen elektrische auto’s;
3 //  op high traffic locations;
4 //  door alleen hernieuwbare energie van zon en wind te  
 leveren;
5 //  in Nederland en daarbuiten.

Gestandaardiseerd Fastned station

Fastned bouwt ‘s werelds eerste 
netwerk van snellaadstations waar 
alle auto’s kunnen laden.

Range anxiety gaat alleen 
opgelost worden als er 

een zichtbare, dekkende 
laadinfrastructuur is.

 
-Carlos Ghosn, CEO Nissan-Renault

“ 

”
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> De strategie van Fastned
Onze missie is het versnellen van de overstap naar de 
elektrische auto door deze vrijheid te geven. We zien een 
geweldige kans om het tankstation opnieuw uit te vinden 
en reizen fundamenteel goedkoper, schoner en prettiger te 
maken.

Onze strategie bestaat uit vier (mogelijk overlappende) 
fasen:

  I.  Begin in Nederland;
 II. Uitrol van een pan-Europees netwerk;
III. Prijzen verlagen door sneller laden;
IV.  Eigen zon- en windparken.

Fase I: Begin in Nederland

Ons eerste doel is het bouwen van een nationaal netwerk 
van snellaadstations op de beste locaties in Nederland. We 
hebben dit netwerk snel weten op te starten door 201 van 
de 245 15-jarige concessies direct langs de Nederlandse 
snelwegen te verwerven. Voordat we een internationaal 
netwerk van stations bouwen is het belangrijk om het 
kernproces van stations bouwen op orde te krijgen. Tijdens 
de afgelopen vier jaar hebben we ervaring opgedaan in 
het verkrijgen van vergunningen en netaansluitingen, het 
ontwikkelen van efficiënte bouwmethodes, het bouwen van 
een merk, implementeren van een back-office systeem en 
het verlenen van  customer support. Eind 2015 realiseerde 
Fastned haar 50e station in Nederland en rapporteerde 
zij een ongekend hoge en inmiddels consistente netwerk-
uptime van 99,99%. 

Sommige mensen vragen ons waarom we de moeite 
nemen om stations te bouwen met meerdere laders en een 
dak, in plaats van slechts individuele laders neer te zetten. 
We geloven dat stations met een dak van zonnepanelen de 
beste oplossing zijn om grote aantallen elektrische auto’s 
snel op te laden. Daar zijn drie redenen voor: zichtbaarheid, 
standaardisatie en redundantie.

Zichtbaarheid: Fastned stations hebben met opzet 
gelijkenissen met de “look en feel” van een benzinestation. 
Stations bieden bescherming tegen het weer en hun 
vorm maakt het doel direct zichtbaar. Iedereen ziet op 
deze manier dat de infrastructuur voor elektrische auto’s 
aanwezig is, en die zichtbaarheid is cruciaal voor klanten 
om ons te vinden.

Gestandaardiseerd voor alle (toekomstige) elektrische 
auto’s: Op onze stations kunnen alle elektrische auto’s snel 
geladen worden - of het nu een Tesla Model S, Volkswagen 
e-Golf, BMW i3, Nissan LEAF of Renault ZOE is. Al 
onze stations hebben ten minste twee multi-standaard 

snelladers (CCS en CHAdeMO) met ruimte voor uitbreiding 
naar vier of acht snelladers. Alle Fastned stations zijn zo 
ontworpen dat ze geschikt zijn voor toekomstige generaties 
elektrische auto’s en snelladers.

Betrouwbaar en redundant:  We geloven dat stations met 
meerdere snelladers fundamentele voordelen hebben 
ten opzichte van individuele laders. Meerdere snelladers 
garanderen redundantie (als er één niet werkt, kunnen 
klanten nog steeds laden). Tegelijkertijd wordt de wachttijd 
drastisch verlaagd bij meerdere laders. De kans dat 
een enkele lader bezet is, is relatief hoog, maar neemt 
significant af bij meer snelladers per locatie. Iedere extra 
snellader verlaagt de kans dat iemand moet wachten om 
te laden.

Verwachte groei van het Fastned netwerk

2015

2016

2017

7
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Verwachte ontwikkeling in batterijen voor elektrische auto’s

Het succes van de Tesla Model S en de aankondiging van de 
volgende generatie elektrische auto’s, waaronder ook een 
volledig elektrische Audi, heeft een race ontketend richting 
steeds sneller laden.

De berijders van deze volgende generatie elektrische 
auto’s willen door heel Europa kunnen rijden. Het hele 
punt van autorijden is vrijheid. Elektrische auto’s zullen 
(in Europa) alleen een succes worden wanneer ze in zeer 
korte tijd kunnen laden bij een hoogwaardig netwerk van 
snellaadstations. Ook is dekkingsgraad erg belangrijk, je wilt 
zonder zorgen en zonder omwegen overal heen kunnen rijden.
De ervaring die we hebben opgedaan bij het bouwen 

2010/2016
Generatie I

Range 100 - 150 km

Fase II: Uitrol van een pan-Europees netwerk

De huidige generatie elektrische auto’s heeft een range 
van ongeveer 100 tot 150 km en een batterijcapaciteit van 
rond de 24 kWh. De volgende generatie elektrische auto’s 
- die tussen 2016 en 2018 geïntroduceerd wordt - zullen een 
batterijcapaciteit hebben van ongeveer 60 kWh en 300 km 
range. In combinatie met de volgende generatie snelladers 
wordt het goed mogelijk lange afstanden af te leggen met 
een elektrische auto. Laadsnelheden zullen omhoog gaan 
van 50 kW vandaag naar ongeveer 150 kW in 2017-2018 en 
naar 300 kW+ rond 2020. Sneller laden is de manier om 
wachttijden (tijdens lange trips) te minimaliseren.

Grotere batterijen en sneller laden gaan hand in hand. 
Nissan en Mitsubishi waren de eersten die snelladen 
introduceerden, waarmee de laadtijd verlaagd werd van 
acht uur naar minder dan 30 minuten. Ze bereikten dit 
door laden op 50 kW te introduceren (250 km range per 
uur opladen). In 2013 ging Tesla een stap verder met de 
introductie van de Tesla Model S met 85 kWh batterij. Door 
de grotere batterij had Tesla een hogere laadsnelheid nodig 
en introduceerde zij supercharging op 120 kW (600 km/u). 

Onze visie van een pan-Europees netwerk van snellaadstations

2017/2018
Generatie II

Range 300 km

>2020
Generatie III

Luxury 500+ km
Low end 300+ km
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2010/2016
Generatie I

50 kW=250 km/u

van stations in Nederland gaan we gebruiken om snel 
een netwerk in Europa uit te rollen. We weten inmiddels 
hoe we de juiste locaties moeten selecteren, de juiste 
(lokale) vergunningen moeten verkrijgen en hoe stations 
operationeel te houden. Deze unieke ervaring stelt ons in 
staat snel te schalen. Gestandaardiseerde Fastned stations 
kunnen gekopieerd worden naar andere Europese landen. 
Een groter netwerk biedt ook meer schaalvoordelen.

Dat brengt ons bij de volgende cruciale stap: de kosten van 
het laden verlagen.
 
Fase III: Prijzen verlagen door sneller laden

De ontwikkeling van digitale camera’s en veel andere 
technologieën verliep voor velen onverwacht snel. De race 
voor sneller laden is vergelijkbaar met de ‘megapixel race’ 
bij digitale camera’s. Vlak voor de eeuwwisseling was een 
camera met één megapixel het maximum, terwijl een paar 
jaar later al twee of drie megapixel de norm was. Niet 
veel later hadden praktisch alle fotografen 10+ megapixel 
camera’s. Dit gebeurde omdat consumenten een voorkeur 
hadden voor meer megapixels. We zien inmiddels hetzelfde  
gebeuren met de oplaadsnelheid. Sneller is beter.

Snellaadontwikkelingen voor elektrische auto’s

Behalve de voor de hand liggende kortere laadtijden zit er 
nog een voordeel aan sneller laden dat vaak over het hoofd 
wordt gezien. In termen van kostefficiëntie en capaciteit zal 
snelladen cruciaal zijn om de miljoenen elektrische auto’s 
die het komende decennium op de weg komen, op te laden.

Sneller laden maakt lagere prijzen mogelijk

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat hogere 
laadsnelheden het mogelijk maken de prijzen voor 
consumenten te reduceren. Een snellaadstation kan 
honderden auto’s per dag laden en de operationele kosten 
worden zo gedeeld door veel auto’s. Wanneer de snelheid 

van laden toeneemt, zal het station met meer mensen 
gedeeld worden en zal de kostefficiëntie van opladen 
verbeteren. 

Hogere laadsnelheden zorgen ervoor dat stations meer 
elektriciteit (kWh) per dag kunnen leveren aan klanten met 
een relatief kleine toename in operationele kosten (zoals 
huur, schoonmaak, customer support en kapitaalkosten). 
De laadsnelheid verhogen van 50kW naar 150kW resulteert 
in 3X meer capaciteit per station met slechts een kleine 
verhoging van de operationele kosten. Sneller laden is 
daarmee de sleutel voor het verlagen van kosten voor het 
opladen van grote aantallen elektrische auto’s.

Elektrische rijders zonder oprit helpen

Uiteraard is het prettig wanneer je thuis of op het werk 
kan laden. Toch zijn huishoudens met een eigen oprit de 
uitzondering, niet de regel. 

De meerderheid van alle mensen woont in steden

Dit is met name zo in steden en stedelijke gebieden waar 
de meerderheid van Europeanen wonen.

Sneller laden is de enige oplossing om laden betaalbaar te 
maken voor mensen zonder eigen oprit. Snelladen op 300+ 
kW betekent dat een gemiddelde autobezitter die jaarlijks 
15.000 km rijdt ongeveer één keer per week 15 minuten bij 
een station zal staan.

2017/2018
Generatie II

150 kW=750 km/u

>2020
Generatie III

300+ Kw=1500+ km/u

1.0 2.0 3.0
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Sommige mensen zeggen dat de oplossing bestaat 
uit laadpalen op alle parkeerplaatsen. Wij denken niet 
dat dit een betaalbare oplossing is. In een best-case 
scenario kan een laadpaal twee auto’s per dag laden. Met 
miljoenen auto’s op de weg hebben we daarom miljoenen 
publieke laadpalen nodig, die duizenden euro’s per stuk 
kosten. Tegelijk delen laadpalen operationele kosten 
zoals onderhoud en netaansluitingskosten maar met een 
klein aantal gebruikers. Deze combinatie maakt publiek 
langzaam laden een dure aangelegenheid (de prijs per kWh 
wordt nu nog gemaskeerd door subsidies). Daarnaast moet 
iedere laadpaal apart geplaatst worden. Voor praktisch 
elke laadpaal is een vergunning en netaansluiting nodig en 
omwonenden kunnen bezwaar maken. Hierdoor kunnen 
publieke laadpalen de groei van het aantal elektrische 
auto’s op de weg niet bijhouden.

Dit brengt ons naar Fase IV. Terwijl laadpalen meestal ‘s 
nachts worden gebruikt, schijnt de krachtigste bron van 
energie - de zon - overdag.

Fase IV: Eigen zon- en windparken

Zonne-energie ligt op koers om de goedkoopste en meest 
duurzame bron van elektriciteit te worden die we kennen. 
Het is daarom interessant te beseffen dat de productie van 
zonne-energie samenvalt met het gebruikspatroon van 
snellaadstations.

Met miljoenen elektrische auto’s op de weg zal de 
elektriciteitsvraag naar snelladen significant zijn. Fastned 
zal een voorspelbare load curve hebben die kan worden 
bediend door het installeren van zonnepanelen. Dit is 
een perfecte combinatie voor de verticale integratie van 
Fastned. Door eigen zonneparken te bouwen kunnen we 
onze elektriciteitskosten verlagen en voor lange termijn 
vastleggen. Ten slotte zullen we batterij-opslag gebruiken 
op onze stations om netaansluitingen te optimaliseren, 
piekbelastingen op het net te vermijden en zo kosten te 
besparen.

Verbruik Fastned in lijn met productie zonne energie

Snellaadsessies
Zonne-instraling augustus
Zonne-instraling oktober
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> Kansen in grote nieuwe markt
De Europese markt voor fossiele energie (benzine, diesel & 
LPG) bedraagt ongeveer EUR 500 miljard per jaar (dit is een 
schatting, die varieert met de brandstofprijzen). Door de 
groei van het aantal elektrische auto’s zal de energiemarkt 
voor auto’s verschuiven van fossiele brandstoffen naar 
elektriciteit, waardoor een enorme nieuwe markt zal 
ontstaan. Fastned positioneert zich vooraan in deze 
transitie.

Elektrisch rijden kent drie drijfveren

De wereld staat aan de vooravond van een 
enorme verschuiving van fossiele brandstoffen en 
verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s die worden 
aangedreven door hernieuwbare energie: "de Autowende".

1 // 100% elektrisch de norm voor 
“Freude am Fahren”

In de komende vijf jaar zullen strikte Europese 
emissienormen autofabrikanten dwingen schonere auto's 
te maken. De gevolgen hiervan zijn dat in 2021 de hele 
vloot die verkocht wordt door Daimler de uitstootwaarde 
moet hebben van een Fiat Panda vandaag. Autofabrikanten 
kunnen dus nog wel een periode auto's met een brullende 
zescilinder blijven produceren, maar moeten deze in 
toenemende mate compenseren met de verkoop van 
elektrische auto’s. Tegelijk zorgen de emissienormen er 
voor dat auto’s met verbrandingsmotoren duurder worden. 
Kortom, om te voldoen aan Europese wetgeving hebben 
autofabrikanten geen andere optie dan serieuze aantallen 
volledig elektrische auto’s te produceren.

Elektrische auto’s hebben een hoog koppel vanaf het 
moment dat je het pedaal intrapt, wat ze sportiever 
maakt dan auto’s met verbrandingsmotoren. Ze kunnen 
honderden paardenkrachten leveren zonder dat iemand 
zich druk hoeft te maken over emissierestricties.

Consumenten zullen steeds vaker voor de keuze staan 
tussen een leuke, snel accelererende elektrische 
auto - en een saaie, fiscaal zwaarder belaste auto met 
verbrandingsmotor die niet meer in het centrum van de stad 
mag komen en voorzien is van dure emissiebeperkende 
apparatuur.

2 // Elektrische auto’s zijn betaalbaarder

Digitale camera’s en zonnepanelen waren ooit duur. Maar 
deze technologieën volgden een steile leercurve waardoor 
kosten snel daalden. Elektrische auto's zakken ook snel in 
prijs. In 2010 - toen de eerste Nissan LEAF op de markt 
kwam - lag de prijs van een lithium-ion batterij rond de 
1000 dollar per kWh. In 2013, bij de introductie van de 
Tesla Model S, was die al gezakt naar circa 400 dollar per 
kWh. General Motors kondigde recent een prijs aan van 
145 dollar per kWh voor zijn volledig elektrische Bolt die 
dit jaar nog in de etalage staat (in Nederland verkocht als 
Opel Ampera-e). En Tesla verwacht tegen 2020 batterijen 
te produceren die zo’n 100 dollar per kWh kosten. De trend 
is duidelijk: de prijs van batterijen daalt op jaarbasis met 
bijna een kwart - terwijl die van verbrandingsmotoren 
stijgt door steeds strengere emissienormen. Zo komt de 
dag dichterbij dat een elektrische auto goedkoper is dan 
een vergelijkbare auto die rijdt op fossiele brandstof. In 
markten waar het vervuiler-betaalt-principe geldt, zou die 
dag wel eens dichterbij kunnen zijn dan we nu denken.

Bron: Nature Climate Change 5, 329–332 (2015)

Ontwikkeling accuprijs per kWh
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3 // Het ‘sigaret-moment’ voor de 
verbrandingsmotor nadert 

De meerderheid van de elektrische rijders zegt dat ze nooit 
terug zullen gaan naar brandstofmotoren. Deze auto’s 
voelen ouderwets en verkwistend aan voor mensen die 
in een elektrische auto gereden hebben. Fastned gelooft 
dat het een kwestie van tijd is voordat de maatschappij 
verbrandingsmotoren ziet als een onverantwoordelijke 
technologie, simpelweg omdat ze gevaarlijk zijn voor 
onze gezondheid en het klimaat bedreigen. Uitlaatgassen 
veroorzaken kanker, verhogen de kans op hart- en 
vaatziekten en verkorten het leven van stadsbewoners 
significant. Net als bij roken raken mensen langzaamaan 
hiervan op de hoogte en introduceren overheden wetgeving 
om brandstofauto’s uit te bannen. 

Hoe meer elektrische auto's er op de weg komen, des te 
luider zal de roep worden om wetgeving ter beperking van 
auto's met vervuilende verbrandingsmotoren. De groei 
van de elektrische auto zal daarom niet lineair zijn, maar 
exponentieel.

Een selectie van nieuwe elektrische modellen en hun range, gebaseerd op aankondigingen van autofabrikanten

We gaan andere auto’s bouwen. 
De toekomst is elektrisch

 - Matthias Müller, CEO Volkswagen

“ 
”
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Tesla model 3

Audi Q6 e-tron Porche Mission E

Nissan Leaf 2



13

Generatie II staat voor de deur!

De volgende generatie elektrische auto’s zal verder 
kunnen rijden en sneller kunnen laden. Ook worden ze 
steeds goedkoper. General Motors bereidt zich voor op de 
productie en verkoop van de Opel Ampera-e, een auto met 
300 km range die in 2017 in Europa verkrijgbaar zal zijn. De 
President van Nissan, Carlos Ghosn, heeft aangekondigd 
dat Nissan eerder dan GM zal komen met de volgende 
generatie LEAF. BMW en Volkswagen zullen in 2016 hun 
huidige modellen al 50% meer range geven.

Ook Tesla zal een betaalbare elektrische auto - de Model 
3 - introduceren in 2017. De meeste grote autofabrikanten 
zijn inmiddels vergevorderd met de ontwikkeling van een 
serieus elektrisch autogamma. In 2015 werd duidelijk dat 
de race voor de volgende generatie elektrische auto’s is 
losgebarsten. Tijdens de IAA in Frankfurt presenteerden 
zowel Audi als Porsche volledig elektrische auto’s met 
grote actieradius en supersnel laden, en kondigde Ford aan 
4.5 miljard dollar te investeren in elektrische auto’s.

De overstap naar elektrisch biedt ook grote kansen voor 
nieuwkomers. Partijen uit China en Californië zullen in de 
nabije toekomst de automarkt gaan betreden. Serieuze 
kanshebbers zijn het Chinese BYD, met als bekendste 
aandeelhouder Warren Buffett, en de Californische 
spelers Faraday Future, Atieva en Apple.

Nu is HET moment om de beste locaties te 
bemachtigen

In 2011 hadden de oprichters van Fastned door hun posities 
bij Epyon (later overgenomen door de multinational ABB) 
een uniek inzicht in de ontwikkeling van elektrische 
auto’s door grote autofabrikanten. Op basis van dit 
inzicht concludeerden ze dat er een enorme vraag zou 
gaan ontstaan naar snelladen. Een jaar later verkregen 
ze 201 lange termijn concessies voor het exploiteren 
van snellaadstations op verzorgingslocaties langs de 
Nederlandse snelweg.

Sinds 2014 is Fastned bezig met het scouten van 
stadslocaties en het leggen van contacten voor locaties 
in de rest van Europa. Fastned is in gesprek met 
verschillende landeigenaren, zoals (lokale) overheden en 
concessieverleners. Nu de ambities van Fastned breder 
bekend worden, benaderen grondeigenaren uit Europa ons 
steeds vaker zelf om locaties voor stations aan te bieden.

Een station ontwikkelen vergt het identificeren en verkrijgen 
van goede locaties, het aanvragen van vergunningen, het 
neerleggen van de netaansluitingen en uiteindelijk het 
bouwen van de stations. Om dit op Europese schaal te 
doen, zal Fastned om te beginnen haar bouwteam kopiëren 
naar andere landen. Zodra deze teams operationeel 
worden gaat de snelheid van locatieontwikkeling omhoog, 
waardoor een pan-Europees netwerk in de komende jaren 
realiteit kan worden.
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> Businessmodel & Financiën
Fastned is in de kern een bedrijf dat elektriciteit verkoopt. 
Dat doen we op de beste locaties: langs de snelweg en 
langs drukke uitvalswegen van steden.

Klanten kunnen een abonnement kiezen via de Fastned 
website en/of app. Ze kunnen kiezen tussen het ‘Standard’ 
abonnement (EUR 0,35 /kWh en EUR 12,- per maand) en 
het ‘Unlimited’ abonnement (EUR 99,- per maand voor 
onbeperkt laden). Wanneer een klant slechts sporadisch 
komt laden kan er ook per kWh betaald worden.

Fastned werkt ook samen met autofabrikanten om 'gratis' 
laden bij alle Fastned stations aan te bieden in combinatie 
met een nieuwe auto. Aan het einde van 2015 is Fastned 
een samenwerking met Nissan gestart waarbij we vier jaar 
‘gratis’ laden leveren bij iedere Nissan LEAF.

Fastned koopt elektriciteit in en verkoopt dat vervolgens 
aan de bestuurders van elektrische auto's. De winst is 
het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs 
van de stroom, minus de gemaakte kosten. De kostprijs 
van elektriciteit is relatief laag, gemiddeld EUR 0,12 /
kWh in Europa. De prijs per kWh gaat zelfs omlaag bij 
een grotere afname als gevolg van volume kortingen en 
door een regressief belastingsysteem op elektriciteit in 
verschillende landen. Het was voor Fastned mogelijk om in 
2015 een gemiddelde prijs van EUR 0,59 /kWh te rekenen, 
wat resulteert in een bruto winstmarge van circa 61%. 
Deze winstmarge is nodig om operationele kosten alsmede 
afschrijvingen en financieringslasten te dekken. Daarnaast 
moet dit op termijn ook zorgen voor het nodige rendement 
voor certificaathouders. 

De relatief hoge kosten van infrastructuur en de lage 
prijs per kWh lijkt op de mobiele telefonie industrie. De 
prijs (van de elektriciteit) voor een enkel extra telefoontje 
is verwaarloosbaar, maar klanten betalen voor de 
infrastructuur die nodig is voor het maken van het 
telefoongesprek.

Waar het om gaat is dat oplaadkosten voor het overgrote 
deel bepaald worden door de benodigde hardware en de 
daaraan verbonden vaste lasten en maar in een kleine 
mate door de elektriciteitsprijs. Om thuis of op het werk 
te kunnen laden moet er een investering gedaan worden 
en onderhoud worden gepleegd. Wanneer mensen laden 
bij publieke laadinfrastructuur betalen ze alleen voor 
het opladen en is de 'aanschaf' en het 'behoud' van de 
infrastructuur verwerkt in de prijs.

Fastned toont stabiele sterke groei van rond de 14% 
maand-op-maand van klanten, volume (kWh) en omzet.

Start je gratis maand
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Break-even

Alle Fastned stations zijn onbemand en werken op zonne- 
en windenergie. Betalingen worden gedaan via de app en 
alle stations worden 24/7 ondersteund door het Network 
Operation Center. Door deze radicale keuzes zijn de 
operationele kosten laag, wat zich vertaalt in concurrerende 
prijzen. Onze stations bereiken een operationeel break-
even bij circa 15 laadsessies per station per dag. Topstations 
hadden in februari 2016 gemiddeld 3,9 laadsessies per 
dag. Het gehele netwerk noteerde een gemiddelde van 2,1 
laadsessies per station per dag. Rekenende met de groei 
van de afgelopen 12 maanden, zullen de eerste Fastned 
stations in de loop van 2017 het break-even punt passeren. 
Gezien het sterk verbeterde bijtellingsklimaat voor volledig 
elektrische auto's in 2016, zou dit moment zelfs eerder 
kunnen komen. Immers volledig elektrische auto's krijgen 
nog steeds 4% bijtelling maar semi-elektrische auto's - 
welke bij een lege batterij toch veelal op benzine verder 
rijden - zijn hard gestegen naar 15% bijtelling.

Capaciteit en bezettingsgraad 

De Fastned stations worden vooral overdag en ‘s avonds 
gebruikt. Daarmee hebben Fastned stations met twee 50 
kW laders een maximale dagelijkse capaciteit van: 16 uur 
(van 7:00 tot 23:00) * 50 kW * 2 snelladers = 1600 kWh. 
Omgerekend in laadsessies is dat: 16 uur x 2 snelladers x 
3 laadsessies per uur = 96 laadsessies per dag per station.

In de komende jaren zal de capaciteit van stations omhoog 
gaan door extra snelladers te installeren (t/m 4 of 8 laders 
per station) en door de laadsnelheid te verhogen naar 
150 en later zelfs 300+ kW. De maximale capaciteit van 
een laadstation met acht 300 kW snelladers is: 16 uur * 
8 snelladers * 300 kW = 38400 kWh. Stations kunnen 
met upgrades in de komende jaren dus tot wel 24X hun 
oorspronkelijke capaciteit krijgen. Dit komt neer op een 
maximale capaciteit van 384 bezoekers per dag die ieder 
500km (100kWh) aan range bijladen. Om dit in perspectief 
te zetten: een gemiddeld benzinestation langs de snelweg 
heeft momenteel zo’n 400 klanten per dag die voor zo'n 
500km aan brandstof tanken.

In februari 2016 was het gemiddelde aantal laadsessies 
per station 2,1, wat resulteerde in een bezettingsgraad 
van 2,1/96 = 2,2%. Onze top stations behaalden gemiddeld 
3,9 laadsessies per dag: een bezettingsgraad  van 
3,9/96=4.1%. Deze resultaten worden bereikt met 9.790 
volledig elektrische auto’s in Nederland in februari 2016. 
Wij verwachten dat de bezettingsgraad hard zal stijgen 
door het toenemend aantal elektrische auto’s en het feit 
dat deze auto's steeds sneller kunnen laden en grotere 
batterijen krijgen. 

Omzet

Actieve klanten
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Marktaandeel

Sinds Fastned begonnen is met het verkopen van 
elektriciteit in augustus 2014, hebben we ons marktaandeel 
in de Nederlandse laadmarkt vergroot tot 1,02% in februari 
2016. Dit marktaandeel is het percentage van het totaal 
aan elektriciteit dat naar schatting wordt verbruikt door 
elektrische auto’s in Nederland en het gedeelte daarvan 
dat wordt geleverd door Fastned. Wij rekenen dan met 
het totaal aantal volledig elektrische auto’s in Nederland 
(9.790) vermenigvuldigd met een in Nederland gemiddeld 
kilometrage van 15.000 km per jaar vermenigvuldigd met 
een gemiddeld verbruik van 0,2 kWh/km.

Let op: tot begin april 2016 konden Tesla's - die bijna 
50% van de 9.790 elektrische auto’s in Nederland 
vertegenwoordigden - niet op volle snelheid laden bij 
Fastned stations. Tesla doet namelijk tot op heden niet 
mee met de internationale snellaadstandaarden (CCS 
en CHAdeMO), maar kwam gelukkig met een adapter. 
Daarmee was de effectieve markt voor Fastned tot begin 
2016 ongeveer 5.000 elektrische auto’s. Exclusief Tesla’s 
was het marktaandeel van Fastned dus eerder rond de 
2%. Vanaf medio april zullen op alle Fastned stations deze 
adapters zijn geplaatst, waarmee ook dat ongemak voor 
Tesla rijders is verholpen.

We verwachten dat ons marktaandeel zal blijven stijgen 
als gevolg van een toenemend aantal Fastned stations, 
netwerk-effecten, deals met autofabrikanten (zoals met 
Nissan), de toenemende vraag naar snelladen door grotere 
batterijen, het installeren van Tesla adapters en een 
stijgend aantal rijders van elektrische auto’s die niet thuis 
kunnen laden.

> Waarde van Fastned
Gedurende de afgelopen vier jaar heeft Fastned een 
significante waarde gecreëerd door voorop te lopen in 
een grote nieuwe industrie. Deze waarde is gebaseerd op 
ervaring die is opgedaan met: het verkrijgen van locaties, 
de benodigde vergunningen regelen, netaansluitingen 
van netwerkbeheerders verkrijgen, het efficiënt bouwen 
van één station per week, het operationeel houden van 
laders (resulterend in een baanbrekend resultaat van 
99,99% uptime), het verzorgen van 24/7 customer service 
met verstand van zaken, het implementeren van een 
betrouwbaar back-office en betaalsysteem, efficiënt 
onderhoud, een herkenbaar merk en commerciële deals 
met verschillende partners. De combinatie van deze 
ervaring zorgt voor een voorsprong van enkele jaren op 
(toekomstige) concurrentie. Dit betekent dat Fastned in 
de unieke positie is om (tijdig) een Europees netwerk van 
snellaadstations te realiseren op de beste locaties waar 
alle elektrische auto’s direct gebruik van kunnen maken.
Door de vooruitgang van technologie en daarmee de 
stijging van de snelheid van het laden, zullen oude laders 

mogelijk versneld afgeschreven moeten worden. Op het 
moment dat er nieuwere laders op de markt komen die 
sneller kunnen laden en er auto's worden verkocht die 
dat ook kunnen, betekent dit een enorme marktvergroting 
als gevolg van een attractiever product "sneller laden en 
grotere batterijen". Wanneer er ruimtegebrek ontstaat op 
de locaties zullen oudere laders mogelijk moeten wijken 
voor snellere laders die klanten sneller kunnen helpen en 
zullen de oudere laders mogelijk op de secundaire markt 
worden verkocht. Deze ontwikkeling en bijbehorende 
financiële planning is inherent aan de technologiesector. 
Dit is ook de reden dat Fastned haar waarde niet ophangt 
aan losse laders, maar onder andere aan locaties, een 
zichtbaar merk, klantvertrouwen en ervaring.

Naast ervaring en het voorop lopen in deze nieuwe markt 
zijn er substantiële netwerk- en schaaleffecten die waarde 
aan Fastned geven. Het is veel efficiënter om een groot 
netwerk dan een klein netwerk of zelfs individuele laders 
te bedienen. Fastned ervaart inmiddels vele schaaleffecten 
waaronder voordelen bij het ontwerpen en bouwen van 
stations, de aankoop van laders, de back-office,  het voorzien 
van 24/7 klantenservice en de inkoop van elektriciteit. 
Deze schaaleffecten en de benodigde kennis zijn redenen 
waarom het lastig is voor retailers met een klein aantal 
locaties zoals bijvoorbeeld tankstations of andere retailers 
om een paar laders te exploiteren.

Netwerkeffecten komen voort uit het feit dat een herkenbaar 
netwerk van stations meer waarde heeft dan slechts een 
aantal laders. Het hebben van een dekkend netwerk maakt 
het voor Fastned mogelijk om commerciële deals met 
autofabrikanten, leasebedrijven en andere (grote) partijen 
aan te gaan. Automobilisten vertrouwen het netwerk en 
dit zorgt voor loyaliteit. Dit effect is terug te zien in het feit 
dat steeds meer klanten steeds vaker per maand hun auto 
komen opladen bij Fastned. 

Ook zien we een steeds groter wordende groep van klanten 
die kiest voor een 'Standard' of 'Unlimited' abonnement, 
wat op haar beurt zorgt voor een steeds groter wordende 
vaste inkomstenstroom voor Fastned.

Het bovenstaande betekent dat de waarde van Fastned 
geen reflectie is van de waarde van de huidige snelladers, 
maar dat de waarde ligt in de locaties, het merk Fastned 
en de opgebouwde ervaring die nodig is om een Europees 
laadbedrijf te worden.

Analistenrapporten 

Rapporten die modellen omtrent de bepaling van de waarde 
van Fastned bevatten zijn onder andere beschikbaar op het 
Fastned deel van de website van Nxchange in de sectie 
‘Research’.
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Fastned heeft een significante 
waarde gecreëerd door voorop te 
lopen in een grote nieuwe industrie.

jan feb
20162015

1.20%

Geschat marktaandeel in de afgelopen maanden
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> Investeringen  
Inmiddels heeft Fastned al meer dan EUR 20 miljoen aan 
kapitaal opgehaald. Het investeringsfonds van de familie 
Lubbers, Breesaap, heeft EUR 10 miljoen geïnvesteerd 
en Stichting Flowfund, een initiatief van Fred Matser, 
heeft EUR 2,5 miljoen geïnvesteerd. De oprichters en de 
werknemers hebben circa EUR 1,3 miljoen geïnvesteerd 
en oprichter Bart Lubbers heeft een operationele 
garantie ter waarde van EUR 5 miljoen verstrekt om de 
operationele kosten - indien nodig - te dekken tot eind 
2018. Bovendien brachten 1.200 investeerders zoals u 
een gezamenlijk vermogen van meer dan EUR 3 miljoen in.

Het doel van Fastned is in het eerste half jaar van 2016 
minimaal EUR 6,5 miljoen op te halen. Hiermee willen wij 
het Nederlandse netwerk verder uitbreiden en de eerste 
buitenlandse teams opzetten om Europa in te groeien.

In de komende jaren is Fastned van plan om EUR 200 
miljoen op te halen voor de bouw van 400 stations in 
heel Europa. Dit zorgt voor een basale dekking van het 
Europese continent. Met het opvoeren van het bouwtempo 
en de groei van de markt voor elektrische auto’s zal iedere 
investeringsronde groter worden dan de voorgaande. 
Vanwege het feit dat Fastned een infrastructuur uitrolt 
voor de lange termijn, positioneert Fastned zich ook 
steeds meer als een interessante optie voor institutionele 
investeerders zoals pensioenfondsen. Hierdoor zullen 
toekomstige rondes wellicht niet voor het brede publiek 
beschikbaar zijn.

> Certificaten
Alle aandelen van Fastned vallen onder stichting FAST, 
welke op haar beurt één certificaat per onderliggend 
aandeel uitgeeft. Er zijn geen stemrechten verbonden 
aan de certificaten. 

De certificaathouders benoemen het bestuur van FAST, 
wat wordt voorgedragen door de Fastned directie. Alle 
stemrechten zijn voorbehouden aan het bestuur van 
FAST. Bij het nemen van besluiten als enig aandeelhouder 
van Fastned is het bestuur van FAST gebonden aan drie 
hoofdprincipes; welke - in orde van prioriteit - de volgende 
zijn: 1) de missie van Fastned, 2) de continuïteit van 
Fastned en 3) het belang van de certificaathouders. De 
hoofdreden voor deze structuur is dat iedere investeerder 
er zeker van kan zijn, waar zijn/haar investering voor 
gebruikt gaat worden. Daarbovenop geeft het Fastned 
absolute focus om haar missie uit te voeren.

> De Nxchange beurs
De certificaten van aandelen Fastned zijn genoteerd 
aan de Nxchange effectenbeurs. Nxchange is een 
gereglementeerde beurs (net als Euronext) die opereert 
onder de licentie van de Nederlandse Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). De certificaten worden geadministreerd 
door Euroclear en kunnen 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar verhandeld worden, mits voldoende liquiditeit op de 
markt aanwezig. De website van Nxchange is 
www.nxchange.com

> Risico's
De belangrijkste risico’s gerelateerd aan een investering in 
Fastned zijn:

1. Het uitblijven van groei van het aantal elektrische 
auto’s in Nederland en Europa. Indien het aantal 
elektrische auto’s beperkt blijft kan dit negatieve 
gevolgen hebben op de omzet van Fastned. Deze 
beperkte groei (of zelfs stagnatie) kan een gevolg 
zijn van verschillende factoren waaronder (maar niet 
beperkt tot): gewijzigde fiscaliteit rond elektrische 
auto’s, het niet verder dalen van de kostprijs van 
accu’s en een beperkt aanbod door autofabrikanten.

2. Indien Fastned niet in staat is om op tijd voldoende 
kapitaal aan te trekken zal dit resulteren in een 
vertraagde uitrol van het netwerk. Ook kan dit 
betekenen dat er geen volledig Europees netwerk 
gerealiseerd kan worden. Dit zal een negatieve 
impact hebben op de waarde van Fastned.

3. Het kan zijn dat rijders van elektrische auto’s een 
voorkeur hebben voor langzaam laden aan een 
laadpaal i.p.v. snelladen bij Fastned. Ook kan het zijn 
dat deze rijders een voorkeur hebben voor andere 
aanbieders in plaats van Fastned. Beide voorkeuren 
kunnen de omzet van Fastned drukken en vormen 
daarmee een risico voor beleggers.

4. Indien andere partijen in staat zijn om heel snel 
laadinfrastructuur aan te leggen en laaddiensten 
kunnen aanbieden tegen aantrekkelijke tarieven 
(mogelijk gesubsidieerd) zou dat een negatieve 
impact kunnen hebben op de afzet en omzet van 
Fastned.

In het prospectus staan nog meer risico’s beschreven. Een 
beslissing om te investeren dient altijd gebaseerd te zijn 
op het volledige prospectus, welke u kunt inzien via www.
fastned.nl/prospectus.
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> Geschiedenis van Fastned 
Fastned startte in 2011 met een duidelijk doel: het bouwen van een kwalitatief netwerk van snellaadstations waar alle 
elektrische auto’s kunnen laden. In december 2011 schreef Fastned zich in op concessies voor de realisatie en exploitatie 
van snellaadstations op alle 245 verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen. In april 2012 verkreeg Fastned de 
concessies voor 201 snellaadstations. De concessies geven Fastned het recht om stations te bouwen en te exploiteren naast 
de bestaande benzinestations op verzorgingsplaatsen. De concessies zijn 15 jaar geldig nadat de voor realisatie vereiste 
WBR-vergunning is afgegeven. Hiermee heeft Fastned een unieke positie verworven voor het creëren van een landelijk 
dekkend netwerk van snellaadstations op A-locaties. 

Gedurende 2012 en 2013 ging het Fastned team aan de slag met het uitwerken van het merk en de identiteit, het ontwerp 
van het station, de technische tekeningen voor alle 201 locaties, contracteerde leveranciers en startte procedures voor het 
verkrijgen van de vereiste vergunningen. 

Op 29 november 2013 werden de eerste vijf Fastned stations geopend, waarmee Fastned bewees dat ze snellaadstations kan 
bouwen. Tegelijkertijd werkte Fastned met verschillende partners hard door om de vereiste back office en betalingssystemen 
te implementeren. Na veelvuldig testen werd de Fastned app in juni 2014 geïntroduceerd. Vanaf dit moment was laden alleen 
nog mogelijk met onze app. In augustus 2014 werd ook het betaalsysteem geactiveerd en begon Fastned met het genereren 
van de eerste omzet. 
 
In de tweede helft van 2014 voerde Fastned het bouwtempo op naar gemiddeld één station per week. In december 2015 
had Fastned 50 stations operationeel. In de tussentijd boekte ook het Network Operations team snelle voortgang en werd 
in september 2014 een uptime van de stations van 99,98% bereikt.  Sinds dat moment is dit percentage daar continu boven 
gebleven. Het klantenbestand groeit met rond de 14% per maand en de teller van het aantal actieve klanten stond eind 
december 2015 boven de 3.000. 
 
In lijn met de groei van het aantal klanten, steeg sinds het begin van 2015 zowel het volume (kWh) als de omzet met 
gemiddeld 14% per maand.
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> Team
Aan het begin van 2016 bestaat het Fastned team uit 25 professionals met een achtergrond in architectuur, bouwkunde, 
engineering, IT, finance, marketing, grafisch design, onderhoud en meer.

Michiel Langezaal, 
oprichter & CEO

Michiel is oprichter en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Hij is Cum Laude afgestudeerd als 
werktuigbouwkundige aan de TU Delft en koos na enkele 
jaren bedrijfsstrategie bij A.T. Kearney voor de Delftse 
start-up Epyon. Michiel werd New Business Developer 
bij deze aan de TU Delft gelieerde producent van 
snellaadapparatuur voor elektrische auto’s. Bij Epyon 
leerde Michiel hoe je van een start-up een succes maakt. 
In 2011 werd Epyon overgenomen door de Zwitserse 
elektrotechnische multinational ABB.

Bart is ondernemer en samen met Michiel oprichter van 
Fastned. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit 
van Utrecht en heeft een MBA van de Rotterdam School of 
Management. Bart was eerder een van de oprichters van de 
Nederlandse editie van het dagblad Metro. Naast zijn rol bij 
Fastned is Bart ook directeur van investeringsmaatschappij 
Breesaap. Als commissaris was hij nauw betrokken bij het 
succes van Epyon.

Bart Lubbers, oprichter
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Niels is verantwoordelijk voor de commerciële strategie 
en ontwikkeling van Fastned. Samen met zijn team draagt 
hij zorg voor alle communicatie via de website en (sociale) 
media, PR, investor relations, pricing en sales. Ook heeft 
hij zorg gedragen voor de beursgang van Fastned. De 
combinatie van al deze activiteiten resulteert in de acquisitie 
van nieuwe klanten en nieuwe investeerders. Voordat Niels 
zich in 2013 aansloot bij Fastned was hij oprichter van de 
Windcentrale en GreenSeat (Climate Neutral Group). Hij is 
zijn carrière gestart met verschillende marketing posities 
bij Unilever.

Maartje is verantwoordelijk voor de volledige klantervaring 
bij Fastned. Zij zorgt ervoor dat de laad- en betaalsystemen 
feilloos functioneren en klanten wanneer nodig optimaal 
geholpen worden. Ze behaalde haar master Strategic 
Marketing aan de Universiteit van Maastricht en begon haar 
carriere bij Henkel in sales en marketing functies. Maartje 
wilde bij een serieuze startup werken die bijdraagt aan een 
schonere wereld en om ondernemend bezig te kunnen zijn.

Roland is afgestudeerd als informatica ingenieur aan de TU 
Delft en heeft een achtergrond in ICT. Na een aantal jaar 
bij ABN AMRO Bank gewerkt te hebben, kwam hij terecht 
bij autoleasemaatschappij LeasePlan. Zijn interesse in 
elektrisch rijden werd gewekt door eigen zonnepanelen 
en het rijden in een plug-in hybride. Bij Fastned is Roland 
verantwoordelijk voor het Network Operations Center en 
zorgt zo voor een hoge beschikbaarheid van de snelladers 
en ICT systemen.

Claire is afgestudeerd als scheikundig ingenieur aan de TU 
Delft, maar besloot na een stage bij JPMorgan verder te 
gaan in de financiële wereld. Ze vervolgde haar loopbaan 
als investment banking trainee bij de ABN Amro / RBS en 
werkte bijna 6 jaar in M&A en Corporate Finance, waarvan 
meer dan de helft van de tijd in Londen. Sinds 2006 zet ze 
zich al in voor duurzame energie projecten in afgelegen 
gebieden (Antarctica, Himalaya) en vanwege deze passie 
was het een logische stap om het Fastned team met haar 
financiële expertise te komen versterken.

Joost is afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de TU 
Delft. Na een periode als ontwikkelaar bij Multi Vastgoed 
en als projectmanager duurzame ontwikkelingen bij 
Search Ingenieursbureau heeft hij in Singapore de start-
up scene verkend. Eenmaal terug in Nederland kwam de 
uitdaging voorbij om de realisatie van de 200 laadstations 
te begeleiden. Hij is direct ingestapt!

Maartje Sonnenberg, 
Directeur customer 
experience

Claire Tange, CFO

Roland van der Put, 
Network Operations Center

Niels Korthals Altes, CCO

Joost Hoffman, 
Directeur stations
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> Fastned in het nieuws
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> Prospectus
Een beslissing om te investeren dient gebaseerd te zijn op het prospectus,  welke beschikbaar is op: 
www.fastned.nl/prospectus 

Het prospectus voldoet aan de eisen van de Autoriteit Financiele Markten (AFM)
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