We lenen de aarde
van onze kinderen.

Allemaal samen voor Groene energie
De grote uitdaging is om zoveel mogelijk te investeren in hernieuwbare
energie! Op deze manier zal onze mobiliteit meer en meer elektrisch worden.
We moeten dus investeren in oplaadmogelijkheden die door iedereen
kunnen gebruikt worden. Zowel voor fietsen, bromfietsen als voor wagens.
De vlaamse regering stimuleert de aankoop van emissievrije wagens door o.a
vrijstelling van verkeersbelasting in het vlaamse gewest en een zero bonus
beperkt in de tijd om oversubsidiëring te voorkomen. Elektrisch rijden is een
nieuwe propere technologie die zijn plaats zal opeisen in ons wagenpark.
Een duurzame toekomst realiseren moet een prioriteit zijn en daarom
bundelen Energy@home en Ghistelinck hun krachten. Ghistelinck volgt het
Energy@home laadpalenconcept en zal in de toekomst op alle vestigingen
laadpalen installeren. Zo stellen ze een voorbeeld aan iedereen om de nodige
laadinfrastructuur te voorzien om het elektrisch rijden te doen slagen!
Energy@home is geen doorsnee laadpalenconcept.
Energy@home koppelt het duurzame, hernieuwbare aan solidariteit, waar
Ghistelinck graag samen zijn schouders onder zet!
Doordat de werknemers en klanten gratis kunnen laden tijdens de
werkuren, kunnen ook zij meegenieten van groene energie. Een heel nieuwe
en positieve manier om elektrisch rijden te promoten Op die manier dragen
bedrijven ook hun steentje bij aan het klimaat en aan de uitbouw van
laadinfrastructuur, en tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de energiefactuur
van de burger zo laag mogelijk blijft.
Duurzame energie is immers niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook
voor onze kinderen en kleinkinderen!

We lenen de aarde van onze kinderen
Per verkochte laadpaal en zonnepaneelinstalatie gaat er 50€ naar Kikov,
de kinderkankeroudervereniging Leuven. Ghistelinck steunt daarmee Kikov.
Op elke laadpaal kan je een persoonlijke tekening van een
kinderkankerpatiëntje terugvinden en de paal wordt naar het kindartiestje
genoemd.“De Energy@home Kikov route” geeft je energie om uw
bestemming te bereiken en de kracht om woorden in daden om te zetten.

Energy@home
		
Duurzame Energieconcepten voor de Toekomst.
Energy@home opgericht door Veranneman David is een dynamische jonge
onderneming uit Zulte die streeft naar kwalitatieve en duurzame realisaties
van zonnepaneel en laadpaal projecten voor particulieren, KMO’s en
bedrijven.

Ghistelinck Waregem

Ghistelinck
Ghistelinck, Facinerend Elektrisch rijden.

zaakvoerder David Veranneman (Energy@home)

Ghistelinck en energie@home gaan een samenwerking aan in
laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, start met de plaatsing
van een eigen hoogtechnologisch oplaadpalen, zowel voor elektrische als
voor hybride wagens. Het opladen van de voertuigen en het beheer via
intelligente software is nu al klaar voor de Europese standaarden van
morgen. Alle laadpunten kunnen bovendien „gepersonaliseerd” worden naar
welbepaalde doelgroepen. Goed nieuws voor de gebruikers van elektrische
wagens. Vanaf nu zijn er laadpalen ter beschikking op onze Ghistelinck
Mercedes-Benz parkings. Interesse? Voor meer uitleg, bezoek de website
www.energy@home.be. De laadpalen zijn gemakkelijk bereikbaar en de
parkeerplaatsen worden altijd vrijgehouden zodat er optimaal gebruik kan
gemaakt worden van de laadpalen.

Elektrisch rijden.
Met de nieuwe B 250 e laat u de tijd van het compromis achter zicht.
De volledig elektrisch aangedreven concept car verenigt vrijwel geruisloos
dagelijkse functionaliteit en comfort. Zo krijgt u milieuvriendelijk rijplezier
en maximale flexibiliteit in één voertuig. En u bent optimaal voorbereid op
wat nog voor u ligt.
Het terugdringen van CO2-emissies in alle voertuigcategorieën heeft de
hoogste prioriteit bij Mercedes-Benz. Elektromobiliteit speelt daarbij een
belangrijke rol. Het bedrijf heeft al een groot aantal elektrische voertuigen
op de markt en het productportfolio zal nog verder groeien.
Elektrische mobiliteit is dé toekomst. Niet alleen omwille van het milieu,
maar ook omwille van voordelen op gebied van gezondheid, veiligheid en
economische onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
We moeten er geen kanttekening bij maken: het klimaat op onze planeet

verandert razendsnel en erg drastisch. Als we willen overleven, moeten
we transformeren. We moeten met z’n allen continu innoveren als we
een duurzame toekomst willen garanderen voor onszelf en de volgende
generaties. Niets is onmogelijk. Ik raad dan ook iedereen, niet alleen
ondernemers, aan om hun passie aan te wakkeren en hun verbeelding
te stimuleren. Eén ding is zeker. Tegen 2020 is de groene industrie de 3e
grootste ter wereld.
Wenst u meer informatie over de B-Klasse Electric drive van Mercedes?
Contacteer één van onze verkopers die u met plezier zullen verder helpen.
Of bezoek onze website op www.ghistelinck.be
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