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Innimo introduceert als gevestigde specialist in innovatieve en duurzame
mobiliteitsoplossingen, een volledige range elektrische bedrijfswagens met een
laadvolume tot zo’n 17 m 3 of tot 12 personen. Het bedrijf betrekt zijn voertuigen van BD
Auto, een Europese autoproducent die zich volledig toelegt op elektrische mobiliteit.
Bestaande modellen
Innimo richt zich als agent van de modellen van BD Auto, op bestaande producten van bekende
(Europese) autofabrikanten, maar dan voorzien van een volledig elektrische aandrijving. Door te kiezen
voor deze oplossing, wordt de kwaliteit van bekende, lichte bedrijfswagens van onder meer Fiat en
Renault, gecombineerd met een elektrische aandrijflijn van het hoogste niveau. Dankzij deze beproefde
aanpak is Innimo in staat om een zeer breed palet voertuigen aan te bieden. Zo heeft Innimo voertuigen
met een laadvolume van 3 m3 tot zo’n 17 m3 of van 4 tot 12 personen. De aanpak zorgt er bovendien voor
dat de kilometerkostprijs tot ruim 20% lager kan zijn dan voor een vergelijkbaar model op diesel.
Beperkte beschikbaarheid
Ruben van Doorn, Managing Director van Innimo: “Ondanks de sterke groei van (deels) elektrische
personenauto’s bij steeds meer autofabrikanten, is het aanbod van elektrische bestelwagens nog altijd
beperkt. Slechts enkele autofabrikanten hebben de stap naar elektrische bedrijfswagens gezet. Veelal
blijft het bij de kleinere bedrijfswagens, waarmee een belangrijk deel van het wagenpark buiten bereik
blijft. Wij spelen daar op in met de introductie van de voertuigen van BD Auto.”
Verduurzaming wagenpark
Bedrijfswagens rijden gemiddeld per jaar zo’n 40% meer dan personenauto’s. Door het hogere gewicht
en de zwaardere belasting is het verschil in uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen door
bedrijfswagens bovendien groter. Dit deel van het wagenpark verdient dan ook bijzondere aandacht bij
de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Ondanks de grote populariteit van elektrische
personenauto’s, was minder dan 1% van de bijna 23.000 in 2013 nieuw geregistreerde elektrische
voertuigen een bedrijfswagen.
Lange ervaring
Innimo heeft bewust voor BD Auto gekozen. Het bedrijf levert kwaliteit en werkt al sinds de jaren ’90 aan
de productie van elektrische auto’s. Op basis van het meest recente platform zijn inmiddels al ruim 500
bestelwagens in verschillende configuraties geleverd aan klanten in diverse landen, waaronder TNT
Express, Kuehne+Nagel, Migros en Eurest. En er is al meer dan 10 miljoen kilometer met de auto’s
gereden. Deze ervaring komt tot uitdrukking in de hoge kwaliteit en bijbehorende garantie van 5 jaar of
150.000 kilometer op de elektrische aandrijving. Daarnaast blijft de reguliere fabrieksgarantie van kracht
op de door Innimo geleverde voertuigen.

	
  
	
  

	
  

	
  
Hoge verwachtingen
Innimo verwacht veel van de markt in de Benelux. Osman Boyner, CEO van BD Auto beaamt dat: “In
navolging van de opkomst van de elektrische personenauto verwachten wij in Nederland en België via
Innimo, als exclusief agent van BD Auto in de Benelux, veel klanten te kunnen helpen met onze
bedrijfswagens. Ons product is uitermate geschikt voor deze landen, waar afstanden over het algemeen
relatief kort zijn en elektrisch vervoer een goede oplossing is voor de vervuiling in en rond de grote
steden.”
Bijschrift: Innimo brengt elektrisch vervoer binnen handbereik voor bedrijven en overheden.
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Voor de redactie:
Over Innimo BV
Innimo BV richt zich met haar dienstverlening op innovatie in mobiliteit voor bedrijven en overheid. De
initiatiefnemers Ruben van Doorn en Pieter Gabriels zetten hun kennis en ervaring in om de toekomst van mobiliteit
vorm te geven.
Ruben van Doorn heeft uitgebreide ervaring in de transportsector en op het gebied van elektrisch vervoer. Pieter
Gabriels is vrijwel zijn volledige carrière actief in de internationale automobiel branche. Beiden delen een passie voor
mobiliteit en de verduurzaming daarvan.
Innimo BV is exclusief vertegenwoordiger van BD Auto in de Benelux en zal zich in die rol inzetten om klanten te
helpen bij de verduurzaming van hun bedrijfswagenpark.
Over BD Auto
BD Auto werkt sinds het eind van de jaren ’90 aan de productie van elektrische voertuigen. Op basis van de meest
recente technologie heeft BD Auto tot op heden ruim 500 voertuigen geleverd aan klanten in verschillende branches.
Vooraanstaande bedrijven als TNT Express, DHL, Kuehne+Nagel, Migros en Eurest behoren reeds tot de
klantenkring van BD Auto. De voertuigen van BD Auto hebben inmiddels ruim 10.000.000 uitstootvrije kilometers
gereden.
BD Auto is onderdeel van BD Otomotiv A.S., een bedrijf dat zich richt op de verduurzaming van transport op haar
thuismarkt Turkije en de grote verstedelijkte gebieden in Europa. BD Otomotiv is actief op het gebied van
distributie, productie en opladen van elektrische auto’s.
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Meer informatie:

Innimo BV

www.drive-‐bd.com

Ruben van Doorn
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