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UTA Edenred lanceert UTA EasyFuel®, de 

digitale tankkaart 
 

• Voor een snelle, veilige en eenvoudige tankervaring via een smartphone 

• Ontwikkeld in samenwerking met Edenred en CarPay-Diem, specialist op het gebied 

van mobiele betalingen 

• In eerste instantie beschikbaar in DACH, andere Europese markten volgen 

 

Kleinostheim, Duitsland - UTA Edenred, één van de toonaangevende Europese aanbieders 

van mobiliteitsdiensten en een bedrijf van Edenred, introduceert vandaag UTA EasyFuel®. Dit 

is een op smartphones gebaseerde digitale tankkaart voor snelle, veilige en gemakkelijke 

brandstoftransacties. Met de UTA EasyFuel-app kunnen chauffeurs brandstoftransacties 

rechtstreeks aan de pomp afwikkelen, in real-time en in overeenstemming met de wetgeving 

inzake gegevensbescherming. 

Met de digitale tankkaart hoeven de chauffeurs enerzijds niet meer in de rij te staan bij de 

kassa. Anderzijds voorkomt de digitale tankkaaart ook fraude (met name diefstal en misbruik 

van kaartgegevens), zodat wagenparkbeheerders meer controle hebben over de 

hoeveelheid brandstof die de chauffeurs tanken.  

De nieuwe oplossing van UTA Edenred maakt gebruik van de technologie van CarPay-Diem. 

Dit is een Europese leider op het gebied van mobiele betalingen. 

 

UTA EasyFuel is aanvankelijk beschikbaar in de DACH-regio - via één van de grootste mobiele 

acceptatienetwerken in de regio - tegen het einde van de eerste helft van 2022. Daarna wordt 

de nieuwe oplossing tegen het einde van het jaar geleidelijk uitgerold naar andere Europese 

landen. De app is beschikbaar voor iOS-, Android- en Huawei-toestellen en is gratis te 

downloaden in de betreffende appstores.  

 

Carsten Bettermann, CEO of UTA zegt hierover het volgende: "Door onze tankkaarten te 

digitaliseren, verhogen we de snelheid en de veiligheid van onze transacties aanzienlijk. Voor 

de klanten betekent dit een snellere en gemakkelijkere tankervaring. In CarPay-Diem hebben 

we de ideale implementatiepartner gevonden voor de verwerking van mobiele betalingen." 

 

Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bij UTA Edenred, zegt hierover: "De 

lancering van UTA EasyFuel is een belangrijke stap in ons traject om een alles-in-één digitaal 

platform te worden voor de mobiliteitsbehoeften van onze klanten."  

 

Frederic Stiernon en Alain Tayenne, de oprichters van CarPay-Diem, zeggen het volgende: "Als 

één van de toonaangevende en gevestigde tankkaartaanbieders in Europa is UTA Edenred 

de ideale toepassingspartner voor onze diensten. We kijken ernaar uit om dit project samen uit 

te rollen." 

 

Door over te stappen van fysieke tankkaarten op een volledig digitale dienst, brengt UTA 

Edenred de aanschaf van brandstof in het digitale tijdperk. Reeds vóór de uitbraak van het 

coronavirus eisten de klanten een contactloze verwerking van de brandstofkosten aan de 

pomp, zodat zij aan de kassa niet in de rij hoefden te staan. Vanaf vandaag biedt UTA EasyFuel 

een volledig nieuwe tankervaring. Niet alleen de klanten van UTA Edenred profiteren van de 
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snellere verwerking en de verbeterde veiligheid die UTA EasyFuel biedt, maar ook de 

acceptatiepartners van UTA. 

 

 
Foto (© UTA Edenred): UTA EasyFuel biedt een snelle en veilige verwerking van 

brandstoftransacties via een smartphone 
 

▬▬ 

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

in Europa. Met behulp van het UTA kaartensysteem kunnen aangesloten klanten bij meer dan 70.000 

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 45 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


 
 
 
 
 
 

 

 

uta.com  | pagina 3/3 

 

 

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. 

 

 

 

▬▬ 

 

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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