
Easee en Tibber verlagen samen je energiekosten 

Na vier jaar succesvol samenwerken in Scandinavië, bundelen Easee en 
Tibber nu ook in Nederland hun krachten. Met dynamische energieprijzen 
en een slimme app vult de energieleverancier het laadpunt van Easee 
perfect aan. 

Stijgende energieprijzen 
Sla je de krant open, dan kun je er niet omheen: de energieprijzen blijven 
stijgen en steeds meer consumenten beginnen de hoge energierekening te 
voelen. Voor eigenaren van een elektrische auto bestaat een aanzienlijk 
deel van die energierekening uit laadkosten, waardoor de vraag naar 
slimme oplossingen groeit.  

Rens Schoorl, Country Manager van Tibber Nederland: “Steeds meer 
mensen eisen controle over hun energieverbruik en slimme technologie 
speelt daar een onmisbare rol in. Easee zag al vanaf het begin dat laden 
steeds efficiënter moest worden en dat de vraag naar slimme en 
toekomstbestendige laadpunten zou groeien. Bij Tibber herkennen we 
onszelf in die overtuiging dat het anders kan en moet. Het is dan ook 
fantastisch om onze krachten te bundelen met Easee en samen een 
belangrijk puzzelstukje te vormen in de uitdagingen die deze tijd met zich 
meebrengt.” 

Slim opladen 
Dat puzzelstukje gaat over het efficiënter en slimmer opladen van 
elektrische auto’s. Heb je je laadpunt van Easee verbonden met de app van 
Tibber, dan werken deze samen om je auto op te laden tijdens de uren 
waarin de stroomprijs het laagst is. Zo kun je aanzienlijk besparen op je 
laadkosten en dus op je energierekening. 

Een perfecte match 
Net als Easee is Tibber een van oorsprong Noors bedrijf. Al sinds onze 
oprichting zijn we nauw met elkaar verbonden dankzij een gedeelde focus 
op innovatie en controle. Die toekomstbestendige werkwijze zetten we 
inmiddels met succes voort in Nederland: eerste gebruiksdata laat zien dat 
consumenten sinds de lancering van Tibber in Nederland gemiddeld 34% 
besparen op hun laadkosten door hun elektrische auto slim op te laden. 

Alfred Kuijer, Country Director van Easee Benelux: “Onze producten en 
diensten sluiten perfect op elkaar aan. We bieden allebei oplossingen 
waarmee gebruikers slimmer met energie kunnen omgaan, waardoor we 
echt een verschil maken in de manier waarop we energie verbruiken. Dat 
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de vonk tussen Easee en Tibber nu ook in Nederland is overgeslagen, was 
een kwestie van tijd. Het fijne contact tussen ons in Nederland belooft veel 
goeds voor de toekomst en we kijken dan ook uit naar een mooie 
samenwerking!”  

Easee Home & Tibber Pulse 
In de online store van Tibber vind je naast de Easee Home allerlei slimme 
producten die je met de Tibber-app kunt verbinden en je helpen om 
energie te besparen. Vanaf deze maand vind je er ook een startpakket voor 
slim opladen, bestaande uit een Easee Home en een Tibber Pulse (een real-
time energiemeter die je helpt met load balancing en inzicht geeft in je 
stroomverbruik). Ben je klant van Tibber, dan ontvang je extra korting 
bovenop de voordelige pakketprijs.

https://tibber.com/nl/store/product/easee-pulse-startpakket?utm_source=press&utm_medium=persbericht&utm_campaign=easeextibber_2022
https://tibber.com/nl/store/product/easee-pulse-startpakket?utm_source=press&utm_medium=persbericht&utm_campaign=easeextibber_2022

