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Persbericht 
 21 april 2022 

 

UTA Edenred breidt LNG- en CNG-netwerk 

uit door samenwerking met Gasum 
 

• Met deze overeenkomst wordt Finland toegevoegd aan UTA's acceptatienetwerk voor 

aardgas 

• UTA Edenred biedt nu LNG aan in 12 landen en CNG in 21 landen in heel Europa 

• Klanten van UTA Edenred hebben nu toegang tot meer dan 50% van de openbare LNG-

stations in Europa 

 

Kleinostheim, Duitsland - UTA Edenred, een van de toonaangevende aanbieders van tank- en 

servicekaarten in Europa en een Edenred company, breidt zijn netwerk van stations voor 

vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG) in Scandinavië uit via een 

partnerschap met Gasum Ltd. Dit is een toonaangevende speler in de Scandinavische 

gassector en biogasdeskundige. Met het partnerschap krijgen UTA Edenred-klanten toegang 

tot 17 Gasum-stations in Zweden en 39 locaties in Finland. Finland wordt bovendien 

toegevoegd aan UTA's Europese LNG- en CNG-acceptatienetwerk.  

 

UTA's acceptatienetwerk voor aardgas omvat nu meer dan 250 LNG-stations in 12 landen en 

meer dan 1400 CNG-stations in 21 landen in heel Europa.  

 

Carsten Bettermann, CEO of UTA Edenred zegt hierover het volgende: "We streven er 

voortdurend naar ons acceptatienetwerk uit te breiden door middel van nieuwe 

partnerschappen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, ongeacht de brandstof- 

en energiesoorten die ze gebruiken. De overeenkomst met Gasum betekent een aanzienlijke 

uitbreiding van ons aanbod alternatieve brandstoffen in Scandinavië. Daarnaast stelt dit ons 

in staat klanten in Finland voor het eerst te bedienen met LNG en CNG." 

 

"We zijn blij dat we ons kunnen aansluiten bij het acceptatienetwerk van UTA en dat we 

automobilisten met UTA-kaarten mogen verwelkomen op Gasum-stations," aldus Juho Kurra, 

Business Development Manager Traffic bij Gasum. "Het partnerschap biedt transportbedrijven 

meer flexibiliteit bij de aankoop van alternatieve brandstoffen. Daarnaast ondersteunt het 

onze visie om mobiliteit met lage emissies mogelijk te maken voor Europese logistieke bedrijven" 

 

Biogas en vloeibaar biogas als waardevolle opties bij een tekort aan aardgas 

Gasum is een toonaangevende Scandinavische gasleverancier met uitgebreide expertise op 

het gebied van biogas en biologisch afbreekbare afvalfracties. Het bedrijf breidt zijn netwerk 

van LNG/LBG- en CNG/CBG-tankstations voortdurend uit en biedt zo een alternatief voor 

diesel en andere conventionele brandstoffen. Naast LNG en CNG is bij alle Gasum-stations ook 

biogas (CBG) en vloeibaar biogas (LBG) verkrijgbaar. Aangezien deze gassen geproduceerd 

worden uit verschillende soorten organisch afval, vormen deze een waardevol alternatief met 

het oog op een aardgastekort als gevolg van de crisissituatie in Oekraïne. 

 

https://web.uta.com/en/
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Afbeelding (© Gasum): Klanten van UTA Edenred kunnen nu terecht bij Gasum-tankstations in 

Scandinavië; op deze foto is een Gasum-tankstation in Turku, Finland te zien.   

 

 

 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) behoort tot de leidinggevende aanbieders van tank- en 

servicekaarten in Europa. Met behulp van het UTA kaartensysteem kunnen aangesloten klanten bij meer dan 68.000 

acceptatiepunten in 40 Europese landen merkonafhankelijk en zonder contant geld tanken en van verdere verzorging 

onderweg gebruik maken. Daaronder worden onder andere tolafrekeningen, kosten van werkplaatsen, pech- en 

hulpsleepdiensten als terugvordering van omzetbelasting en dieselaccijns via een dienstverlener begrepen. UTA is 

uitgeroepen tot “Best fuel card service provider 2021 voor het MKB door een enquête van het Duitse Wirtschaftswoche 

magazine en het in Keulen gevestigde marktonderzoeksinstituut ServiceValue. UTA is in 1963 opgericht door Heinrich 

Eckstein en is tegenwoordig eigendom van Edenred SE. 

 

Voor meer informatie: www.uta.com 
 

Edenred is een toonaangevend digitaal platform voor diensten- en betalingen en verbindt 50 miljoen gebruikers en 2 

miljoen partnerbedrijven in 46 landen met meer dan 900.000 zakelijke klanten.  

Edenred biedt specifieke betalingsoplossingen voor voedsel (zoals maaltijdvoordelen), mobiliteit (zoals oplossingen 

voor multi-energie, onderhoud, tol, parkeren en woon-werkverkeer), incentives (zoals cadeaubonnen, platforms voor 

werknemersbetrokkenheid) en zakelijke betalingen (zoals als virtuele kaarten).  

Trouw aan het doel van de groep ‘Enrich connections. For good.’, deze oplossingen verbeteren het welzijn en de 

koopkracht van de gebruikers. Zij verbeteren de aantrekkelijkheid en de efficiëntie van bedrijven en vitaliseren de 

arbeidsmarkt en de lokale economie.  

Ze bevorderen ook de toegang tot gezondere voeding, milieuvriendelijkere producten en een zachtere mobiliteit.  

De 10.000 werknemers van Edenred zetten zich in om in de wereld van het werk een verbonden ecosysteem te 

maken dat elke dag veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker is.  

In 2021 beheerde de Groep, dankzij haar wereldwijde technologische activa, bijna € 30 miljard aan omzet, 

voornamelijk gerealiseerd via mobiele applicaties, online platforms en kaarten  

Edenred is genoteerd op de beurs van Euronext Parijs en is opgenomen in de volgende indices: CAC Next 20, CAC 

Large 60, Euronext 100, FTSE4Good en MSCI Europe. 

 

Voor meer informatie: www.edenred.com 

 

https://web.uta.com/nl/
https://www.edenred.com/en
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De in dit persbericht genoemde en vermelde logo's en andere handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken 

van Edenred S.E., diens dochterondernemingen of derden. De logo's en handelsmerken mogen niet voor commerciële 

doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaars. 

 

 

Over Gasum 

Het energiebedrijf Gasum is een Noord-Europese gassector- en energiemarktdeskundige. Gasum biedt schonere 

energie en deskundige diensten op het gebied van de energiemarkt voor de industrie en voor 

warmtekrachtkoppeling, alsmede schonere brandstofoplossingen voor weg- en zeetransport. Het bedrijf helpt zijn 

klanten om zowel hun eigen koolstofvoetafdruk als die van hun klanten te verkleinen. Samen met zijn partners 

bevordert Gasum de ontwikkelingen richting een koolstofneutrale toekomst te land en ter zee. 

De Gasum Group heeft ongeveer 380 medewerkers in Finland, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Gasum is eigendom 

van de Finse overheid. 

 

 

 

▬▬ 
 

CONTACTPERSOON VOOR MEDIARELATIES 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 
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