Volwassenheidsmodel Publiek Laden Elektrisch Vervoer

Naar een professionele markt
De markt voor publieke laadinfrastructuur komt in een volgende fase. De focus gaat van kostenreductie naar een professionele
markt. Doel is een efficiënte, zelfstandige dienstgerichte markt met lagere prijzen. Samen met overheid, markt en wetenschap
ontwikkelde NKL een volwassenheidsmodel.
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