
 

Scale-up Pluginvest haalt geld op in Corona-tijden 
 

Datum: 2/6/2020 
 
Het Antwerpse bedrijf Pluginvest heeft midden in de corona tijden kapitaal opgehaald. Het 
jonge groeibedrijf is gespecialiseerd in laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De 
kapitaalverhoging moet bijdragen tot de versterking van hun positie in deze groeimarkt. 
Daarnaast zal verder worden ingezet in het uitbouwen van partnerships. 
 
‘Sinds 2016 is een mooi verhaal geschreven’, licht Sander Hereijgers toe, oprichter en CEO 
van Pluginvest. ‘Het gaat veel verder dan de laadpaal op zich. Met bijhorende diensten 
ontzorgen we onze klanten in de transitie naar duurzame mobiliteit. Via een maandelijkse 
Charging-as-a-Service formule maken we deze overstap laagdrempelig en blijven we de 
klant ook na de installatie ondersteunen voor onderhoud, facturatie en smart grid 
toepassingen.’ 
 
Sinds de oprichting werd Pluginvest begeleidt door Start-it @ KBC. Om verder door te 
groeien in deze snel ontwikkelende markt is Pluginvest gaan aankloppen bij BAN 
Vlaanderen. ‘De corona situatie was een onvoorzien element aan het einde van deze 
kapitaalsronde’, zegt Sander. ‘Maar de lagere milieu impact, de kostenbesparing en het 
hogere rijplezier dat gepaard gaan met elektrisch rijden zorgen voor een niet te stoppen 
transitie.’  
 
De nieuwe aandeelhouders zullen niet enkel kapitaal, maar ook hun netwerk ter beschikking 
stellen. Daarnaast treedt ook Karel Cardoen toe tot de raad van bestuur die met zijn ervaring 
wil bijdragen tot de verdere groei van deze scale-up. 
 
Contact: 
Sander Hereijgers - CEO Pluginvest  
GSM: +32 472 320 502 
Sint-Pietersvliet 7 
2000 Antwerpen 
 
  



 

Wie is wie? 
 
Pluginvest 
Pluginvest is een Belgische scale-up gespecialiseerd in laadinfrastructuur voor elektrische 
wagens voor bedrijven.Pluginvest is actief sinds 2016 en werd opgericht door Sander 
Hereijgers en Cedric de Jonghe. Hun +10 jaar ervaring in enerzijds de onshore windenergie 
en anderzijds de vraagsturing van energieverbruik willen ze benutten in de uitdagingen waar 
de mobiliteitssector voor staat. Via hun innovatieve en kwalitatieve oplossingen bereiden ze 
hun klanten voor op de toekomst van elektrische mobiliteit. 
 
Contact: 
Sander Hereijgers - CEO Pluginvest  
GSM: +32 472 320 502 
Sint-Pietersvliet 7 
2000 Antwerpen 
 
Start-it @ KBC 
Start it @KBC is België’s grootste accelerator en ondersteunt en promoot ondernemers met 
een innovatief idee en schaalbaar businessmodel. De internationale community van Start it 
@KBC bestaat uit een netwerk van meer dan 830 start-ups en scale-ups die elkaar 
versterken met hun ervaringen en expertises. 
 
Start it @KBC werd opgericht in 2014. De accelerator plaatst de founders van start-ups 
centraal en biedt zijn ondersteuningsprogramma volledig gratis aan. Start it @KBC neemt 
geen aandelen en stelt als enige voorwaarde dat ze samen streven naar maximale 
economische en maatschappelijke impact, diversiteit en duurzaamheid. 
Meer info: https://startitkbc.prezly.com/ 
 
Contact: 
Nathalie Claessens, Perscontact, Start it @KBC 
nathalie@contentcats.be 
+32 498 24 05 77 
@NathalieClaess1 
startit.be 
 
BAN Vlaanderen 
Business Angels Netwerk Vlaanderen brengt ondernemers en investeerders samen. BAN 
Vlaanderen onderscheidt zich dankzij de A van de Angels. Ze leveren kapitaal én 
engagement. Ze tonen geduld en brengen wijsheid. BAN Vlaanderen wordt gesteund door 
de Vlaamse overheid en is voor ondernemers een uniek kanaal om hun bedrijf met 
‘vriendelijk’ kapitaal en ‘wise deals’ naar een hoger niveau te tillen. 
 
Contact: 
+32 11 870 910 
 info@ban.be 
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