
Zo werkt snelladen bij Fastned
Bij Fastned kun je laden met de Tesla CHAdeMO-adapter 
die aanwezig is op ieder Fastned station. Met de adapter 
kun je laden tot 250km/uur.

Laadsessies start je via de Fastned app. 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 

Zo start je een laadsessie met de Tesla 
CHAdeMO-adapter

1. Koppel eerst de adapter die in de Tesla-paal hangt aan 
de CHAdeMO stekker die aan de lader hangt.
2. Steek daarna de adapter met gekoppelde CHAdeMO 
stekker in de auto
3. Start de laadsessie met de Fastned app of via 
my.fastned.nl in het Tesla scherm en kies hierbij de 
‘CHAdeMO’ stekker. 
4. Gebruik bovenstaande gegevens om in te loggen in de 
app.  
5. Stop de laadsessie via het laderscherm of via de 
Fastned app.

Lukt het niet direct om de laadsessie met CHAdeMO-
adapter te starten? Koppel de adapter los van de auto, en 
herhaal bovenstaande handelingen. 

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

Gebruik dit account alleen voor deze auto:

Waar kun je laden?
Fastned stations staan langs de snelweg naast of achter 
een bestaand benzinestation. Wanneer je de afslag neemt 
zie je het station meestal direct liggen.Via de Fastned app 
kun je gemakkelijk de locaties van de Fastned stations 
vinden en hiernaar toe navigeren. 

Navigeren kan ook gemakkelijk door google maps te 
gebruiken op het Tesla-scherm. Gebruik de zoekterm 
‘Fastned’ eventueel gevolgd door een plaatsnaam. Zo zie 
je direct welke station in de buurt liggen. 

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


