


Duurzame mobiele vervoersoplossingen
Door rijden op waterstof mogelijk maken

Doel: terugdringen van CO₂ uitstoot

Met behoud actieradius, comfort en gemak

Wie is Twinning Energy?



Waarom de oplossing van Twinning 
Energy?
Nederland loopt achter op Europese afspraken. Ons Nederlands energieverbruik bestaat nog 
maar uit 5,9 %* hernieuwbare energie. Nederland heeft met Europa de afspraak gemaakt 
dat onze energievoorziening in 2020 uit minimaal 14% hernieuwbare energie moet bestaan. 
In het huidige tempo gaan we dit niet halen. Ook in vergelijking met andere Europese landen 
bungelt Nederland onder aan de lijst.

Los daarvan werkt het als boost voor het bedrijfsimago als men met duurzaam ondernemen 
nu al aan de slag is. De reputatie als innovatieve en verantwoordelijke zakenpartner wordt 
versterkt en zal potentieel omzetverhogend werken.
Voor publieke organisaties geldt natuurlijk dat men een sterke voorbeeldfunctie heeft en een 
koplopersrol dient te vervullen.



Welke uitdagingen komt u tegen?

U wilt graag meewerken aan het terugdringen van de CO₂ voetafdruk maar …..

• Welke wet- en regelgevingen zijn op ons van toepassing?
• Waar betrekken wij onze duurzame energie?
• Wat kost dit?
• Welke oplossingen zijn er?
• Op welke verschillende plekken kan ik met mijn vragen terecht?
• Waar kan ik tanken of opladen?
• Wat kost het rijden op waterstof?
• Wat is de actieradius van deze auto?
• Etc. 



Wat doet Twinning Energy?

Twinning Energy helpt organisaties bij
- Schone mobiliteit 
- Reputatie innovatieve en duurzame 

organisatie (koploper / voorbeeld)

Totaaloplossing voor rijden op waterstof. 
- Levering waterstoftankvoorziening 
- incl. levering waterstof, service en 

onderhoud

Hiermee: hoge actieradius, schone kilometers 
en tanken terwijl u werkt (of ‘s nachts)



Onze oplossing

Drie componenten vormen de basis van 
deze oplossing.
Daarnaast ontzorgen wij de klant volledig.



Hoe werkt onze oplossing?

Uiteraard nemen wij u al het nodige uit handen:
Waterstof tankvoorziening:
✓ Aanvragen vergunning(en)
✓ Civiele werkzaamheden
✓ Technische werkzaamheden en installatie
✓ Gebruikersinstructie

Dienstverlening:
✓ Levering waterstof
✓ Service
✓ Onderhoud

✓ Maandelijkse huur



Twinning Energy in de praktijk



Hoe verder?

Twinning Energy regelt alles:

✓ Locatie bepalen
✓ Offerte
✓ Principe aanvraag
✓ Indien positief vervolgtraject en realisatie



Kip-ei dilemma
(net als intro benzine auto)
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1. Begin voor eigen organisatie
(eigen tankvoorziening)

Realiseer kleinschaligere waterstof vulpunten –
zodat het rijden in ieder geval kan beginnen

Lokaal zoeken naar 100 klanten voor personen 
auto’s – en zo een lokaal tankstation een goede start 
geven

2. Vraagbundeling 
(openbaar tankstation)

Twee mogelijkheden om aan de slag te gaan



Roadmap voor rijden op waterstof
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www.twinningenergy.nl

“ Samen op weg naar een duurzame energietoekomst

VRAGEN?


