
Wat is snelladen?
Bij de snellaadstations van Fastned kun je deze auto in 
ongeveer 20 minuten tot ongeveer 80% opladen. Op ieder 
station zijn 2 snelladers aanwezig zodat je nooit (lang) 
hoeft te wachten.
 
Waar kun je laden?
Fastned stations staan langs de snelweg naast het 
benzinestation. Wanneer je de afslag neemt zie je het 
station meestal direct liggen.

In de Fastned app kun je zien waar alle Fastned stations 
zijn gelegen. Je kunt met de app ook naar het station 
navigeren.

Navigeren kan ook via de Fastned website: www.fastned.
nl/locaties. Wanneer je op een locatie klikt krijg je een 
pop-up met een ‘route’-link. 

Let op dat stations soms aan de andere kant van de weg 
liggen! Een andere route kan in dat geval handiger zijn.
 
Hoe werkt snelladen?
Om te laden bij Fastned heb je de Fastned App nodig. Deze 
kun je downloaden via de Apple app-store of de Google 
Play store (Android). Met een Blackberry of Windows 
telefoon kun je laden via de website my.fastned.nl

Je kunt inloggen in de Fastned app met onderstaand 
telefoonnummer en pincode:

Gebruik dit account alleen voor deze auto:

Zo werkt laden:
1 /  Pak de AC-stekker uit de lader en steek deze in de

inlet van de auto. Zorg dat de auto helemaal uit staat.
2 /  Start de laadsessie via de Fastned app of via

my.fastned.nl. Kies voor de AC-stekker om de sessie 
te starten. Je kunt inloggen met de gegevens die op 
dit formulier staan. 

3 /  De laadsessie kun je stoppen via het laderscherm
door op de stop-knop te drukken of de via app.

Indien het laden niet wil starten, kan het zijn dat de 
kabel niet goed vergrendeld kan worden. In dat geval 
helpt het om tijdens het starten de kabel goed te 
ondersteunen en de stekker er goed in te drukken. 

WiFi
Je kunt gratis gebruik maken van WiFi op alle Fastned
stations. Verbind je telefoon, tablet of laptop met het
‘Fastned’ Wifi netwerk en meldt je aan met het nummer 
die deze kaart staat. 

Pincode 

Kenteken 

Vragen:
Heb je vragen over snelladen? Bel Fastned dan (24/7) op telefoonnummer: 020-705 53 00.  
Je kunt ook mailen naar support@fastned.nl.

Telefoonnummer
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