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‘Trial & error’ ondernemen
met second life batterijen
Time Shift energy storage ontwikkelt energieopslagsystemen met nieuwe
batterijen en met gebruikte batterijen uit auto’s. Binnenkort kunnen
klanten energie-opslagoplossingen met hergebruikbatterijen op leasebasis
afnemen. “Ondernemen met deze batterijen is een kwestie van
experimenteren en leren”, zegt oprichter en eigenaar Casper Scheltinga.
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Veel experimenteren en leren
Ondernemen met hergebruikbatterijen is
volgens de jonge ondernemer een kwestie
van trial & error. Het bedrijf bestaat nu anderhalf jaar en wat er verdiend is, is meteen
geïnvesteerd in zaken als meetapparatuur.
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