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Sinds 2017 werkt Beson BV, een Amsterdams distributiebedrijf 
van post en pakketten, samen met NewMotion in haar missie om 
pakketjes elektrisch te bezorgen. Op dit moment heeft Beson al 25 
laadpalen, en heeft het de ambitie uiteindelijk volledig elektrisch te 
gaan opereren. 
Efficiënt gebruik van de laadinfrastructuur

Beson B.V. is al goed op weg, gezien het de ambitie heeft om het gehele wagenpark 
elektrisch te maken. Daarbij wordt ook erg efficiënt gebruik van de geïnstalleerde 
laadpalen, met een gebruikerspercentage van 76%. Dit betekent dat auto’s niet 
onnodig aangekoppeld blijven terwijl de batterij vol is, waardoor de laadpalen op tijd 
worden vrijgemaakt voor andere bestuurders. Dit resulteert in een laadinfrastructuur 
die optimaal benut wordt. 

OVERZICHT

Oplossing voor:
● een duurzame manier 

van pakketjes bezorgen

Belangrijke thema’s:
● elektrisch wagenpark
● duurzaamheid
● gebruikerspercentage

Aantal Bestelwagens Gemiddelde afstand 
elektrische kilometers 

afgelegd per week:

x CO2 Besparing 12,8 
MWh per week = 12.800 

huishoudens

Resultaat

25 660 km 12,8 MWh

BESON BV
Bezorgt haar pakketten 
elektrisch in Amsterdam
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Dagelijks gebruik laadpalen
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Gemiddeld aantal gebruikers per dag
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Het aantal berijders dat gebruik maakt van de laadpalen is hoog, 
met gemiddeld meer dan 20 laadsessies per werkdag.
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Duurzaamheid als prioriteit

Beson heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Eigenaar Boško Savić vertelt er 
graag over: “onze bedrijfsfilosofie is dat ieder bedrijf op deze wereld zich zoveel 
mogelijk dient in te spannen om onze planeet zo schoon mogelijk achter te 
laten voor de volgende generaties”. “Wanneer iedereen zijn best doet, zullen 
we een schonere planeet krijgen en ook houden”,  aldus de eigenaar. Het bedrijf 
geeft hier onder andere invulling aan door de transitie te maken naar een elektrisch 
wagenpark en door te investeren in een laadinfrastructuur.

Samenwerken aan een groene toekomst

Beson B.V. geeft aan trots te zijn om met een bedrijf als NewMotion te mogen 
samenwerken. Beide bedrijven zetten zich immers in om een groene toekomst 
aantrekkelijk te maken. De palen zijn daarnaast geïnstalleerd door Herman van de 
Berg van installatiebedrijf Allicht. Beson B.V. is blij een vaste installateur te hebben 
zodat die exact op de hoogte zijn van de wensen van het bedrijf, Savić: 
“NewMotion is een van de pioniers op het gebied van het maken en constant 
ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden met betrekking tot laadpalen. 
Daarnaast is het voor ons als klant handig om met slimme via de cloud 
gekoppelde diensten te werken die een centraal overzicht bieden voor het 
bedrijf en haar gebruikers”.

Stap over op een elektrische vloot

Beson is dagelijks bezig haar elektrische wagenpark uit te breiden
en hoopt in de nabije toekomst te kunnen mededelen dat het wagenpark volledig 
elektrisch is. Het grootste voordeel, dat ook voor andere bedrijven interessant kan zijn, 
is dat er geen CO2 uitstoot plaatsvindt en er op die manier een steentje kan worden 
bijgedragen aan een beter milieu. Verder moet volgens eigenaar Savić niet vergeten 
worden dat: “elektrische auto’s nu al beter zijn dan ‘fossiele’ auto’s, en met de 
nieuwste ontwikkelingen zullen de voordelen alsmaar toenemen”. 

Uitdagingen voor de toekomst

Hierin ligt dan ook gelijk de grootste uitdaging: elektrische auto’s zijn niet goedkoop. 
Savić: “het is spijtig dat iets dat bijdraagt aan een schonere planeet nu nog zo 
kostbaar kan zijn”. Echter zullen er in de toekomst steeds meer modellen met lagere 
prijzen op de markt komen en wordt er volop geïnvesteerd in elektrisch transport. Het is 
daardoor waarschijnlijk dat meer bedrijven in de toekomst voor elektrisch kiezen en zo 
Beson’s filosofie kunnen onderschrijven. Savić: “voor wat betreft het aanschaffen 
van laadpalen, lijkt het op het eerste gezicht een hele grote investering, maar 
op den duur zal het zijn vruchten afwerpen”. De samenwerking met NewMotion 
maakt het proces een stuk makkelijker.


