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Lanova werd in 2018 opgericht vanuit de visie dat de 

verduurzaming van automobiliteit alleen een kans heeft  

als er een goed aanbod is. Dat geldt niet enkel voor de 

auto zelf, maar ook voor de infrastructuur. Lanova is 

inmiddels een belangrijke partner voor grote bedrijven,  

die de transitie van hun zakelijke wagenpark naar 

elektrisch rijden hebben ingezet, of in elk geval willen  

gaan ontwikkelen. Maar ook particulieren, die een eigen 

laadpaal wensen, vinden in Enter de juiste leverancier, zegt 

Monica van der Hall van Lanova Laadpalen: “We willen 

het verschil maken. Niet alleen door onze kwaliteit van  

de laadpalen, maar ook door het hele pakket diensten dat 

wij rondom de laadpaal leveren. Vanaf de eerste vraag  

om informatie en advies tot installatie, onderhoud en 

specifieke software.” Dat maakt Lanova tamelijk uniek: 

het gehele traject, tot de nazorg, wordt door de Enterse 

organisatie ingevuld. Monica: “We werken daarom ook 

samen met een zorgvuldige geselecteerd team van 

mensen en installateurs. Dit werk, zowel de aanleg als  

het inregelen, vereist deskundigheid.”

Innovatieve mogelijkheden 

De laadpalen zelf worden in eigen beheer in Enter 

geconfigureerd. Daarnaast zijn engineers voortdurend  

op zoek naar innovatieve mogelijkheden. Zo wordt nu 

gebruik gemaakt van een speciale softwaretool waarmee 

de stroomkosten voor het thuis laden van de zakelijke 

auto verrekend kunnen worden met de werkgever. 

Monica van der Hall: “Tot in alle facetten, van de 

onderdelen voor de laadpalen en de installatie, speelt 

kwaliteit een primaire rol. Dat geldt voor particulieren 

maar ook voor grote wagen parkbeheerders en 

installateursbedrijven die wij voorzien met ons 

assortiment. Het moet altijd veilig zijn en storingvrij.”  

Het complete assortiment van Lanova omvat niet alleen 

laadpalen voor particulieren en bedrijven en organisaties. 
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Op het gebied van snellaadpunten levert Lanova 

permanente installaties voor tankstations en mobiele 

snelladers voor onder andere bouwlocaties waar met 

elektrische machines en voertuigen wordt gewerkt. 

Uiteraard is de logistieke sector ook een belangrijke 

doelgroep. Met de Lanova Hypercharger kunnen 

meerdere bedrijfswagens en trucks worden geladen. 

“Ook hier spelen we weer in op een segment waar de 

vraag naar duurzaam, groen transport gaat toenemen”, 

aldus Monica van der Hall, die niet uitsluit dat Lanova 

meer duurzame concepten in de automotive wereld  

gaan introduceren. •
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Interesse? 

Verschillende medewerkers van Lanova Laadpalen 

zijn aanwezig - zichtbaar in Lanova kledij - op Military 

Boekelo-Enschede. Mocht er interesse zijn naar laad-

 oplossingen voor op de zaak of in de onderneming, 

dan is dat zeker mogelijk tijdens één van de dagen.

De vraag naar laadpalen voor auto’s neemt toe. Een gevolg van de toenemende elektrificatie van ons 

wagenpark: zowel in de zakelijke als particuliere markt stijgt het aantal volledig elektrisch aangedreven en 

hybrides naar zo’n 300.000. Een wagenpark dat gevoed moet worden met stroom. Het Enterse bedrijf Lanova 

Laadpalen is specialist in dit segment. Advies, aanleg en onderhoud van laadfaciliteiten in één hand.


