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CNG Net, uw partner bij aanbestedingen

• CNG Net exploiteert een netwerk van CNG tankstations

openbare tankstations:    55

bus tankstations:          4

taxi tankstations:          5

• CNG Net levert maatwerk oplossingen voor OV en CCV markt

 



• 55 CNG Net
aardgastankstations

• 108 aardgastankstations
(juni 2013)

 

 



Wat is CNG en groengas?

• CNG (Compressed Natural Gas) is aardgas onder hoge druk

• CNG heeft t.o.v. traditionele brandstoffen:

ü 20 % minder CO2 uitstoot t.o.v. van benzine

ü 95 % minder NOx uitstoot t.o.v. van diesel

• Energieke waarde per kg CNG is gelijk aan 1 liter diesel

• CO2-neutraal, volledig duurzaam te produceren (Groengas)



Wat zijn de voordelen van CNG/groengas?

1. Voordelig

2. Schoon

3. Stil

4. Veilig en betrouwbaar

 

En daarom uitermate geschikt voor

leerlingen- en WMO-vervoer



Creëer voorsprong met rijden op CNG

1. Door een economisch gunstige prijs aan te bieden. Dit bereikt u
door het lager uitvallen van of beter beheersbare:

1. Voertuigenkosten;

2. Brandstofkosten;

3. Personeelskosten.



Creëer voorsprong met rijden op CNG

1. Door een onderscheidende bijdrage te leveren m.b.t. de
milieudoelstellingen bij een aanbesteding:

1. Duurzaam;

2. Luchtkwaliteit;

3. Geluid.



Voertuigenkosten

1. Beschikbare modellen

2. Aanschafstimulans:

1. Landelijke subsidies;

2. Lokale subsidies;

3. MIA/Vamil (belastingvoordeel)

3. Onderhoud

4. Restwaarde



Brandstofkosten

Aantal km na een tankbeurt van € 15,- excl. btw*

 

 

 

 

 

 

 

 
*Verbruik Volkswagen Passat ecofuel.

Brandstofprijzen 1 juni 2013
€ 0,881 excl. btw per kilogram CNG



Personeelskosten

1. Géén additionele kosten voor het tanken m.b.t. omrijden;

2. Minder administratie door één factuur;

3. Beter inzicht in het tankgedrag van chauffeurs.



Milieudoestellingen

1. Duurzaam:

1. Minder uitstoot CO2;

2. Groengas: CO2-neutraal, volledig duurzaam te produceren

3. Luchtkwaliteit:

4. Uitstoot NOx nihil

5. Géén fijnstof

6. Minder geluidsoverlast.
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Minder geluidsoverlast

1. CNG voertuigen zijn stil!

2. Piekgeluiden worden verminderd 
tijdens in- en uitstappen/stationair 
draaien;

3. +3dB (A) = 2 x zo veel geluid.



CNG Net, uw partner bij aanbestedingen

1. Levering CNG / Groengas;

2. Adviseren bij inschrijven (duurzaamheidsaspecten);

3. Maatwerk oplossingen.



Maatwerk tankoplossingen

bestaand netwerk
gebruik maken van huidige

tankstations

maatwerk
tankstation op maat

op eigen terrein

uitbreiding netwerk
realisatie tankstations in uw

regio



Vragen?



Bedankt!

• Kevin Vermeij

• CNG Net

• www.cngnet.nl


