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Persbericht 

20 mei 2021 

 

UTA breidt LNG-netwerk uit door samen-

werking met LIQUIND 24/7 

 

• UTA heeft het grootste LNG-netwerk van Europa 

• Momenteel bijna 170 LNG-tankstations in tien landen, waarvan 26 in Duitsland 

• LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) als kosteneffectief alternatief voor 

diesel 

 

Kleinostheim - UTA, één van de toonaangevende aanbieders van tank- en servicekaarten in 

Europa en onderdeel van de Edenred Group, gaat een samenwerking aan met LIQUIND 24/7: 

met onmiddellijke ingang hebben UTA-klanten toegang tot acht LNG-tankstations van de in 

Berlijn gevestigde tankstationexploitant. Deze tankstations zijn gelegen in Duisburg, Sülzetal, 

Crailsheim, Strullendorf, Mannheim, Göttingen, Wustermark en Schüttorf. In de loop van dit jaar 

zullen nog meer vestigingen van de nieuwe partner worden toegevoegd aan het netwerk van 

de aanbieder van mobiliteitsdiensten UTA. Met de huidige uitbreiding groeit het LNG-netwerk 

van UTA tot bijna 170 stations op strategisch belangrijke vervoersknooppunten in tien landen, 

waarmee dit momenteel het grootste LNG-netwerk in Europa is. De tankstations worden weer-

gegeven in de gratis UTA Stationsfinder app, die ook de weg wijst naar de dichtstbijzijnde was-

straat of werkplaats.     

 

"Met de uitbreiding van ons LNG-netwerk voldoen we aan de groeiende vraag naar alterna-

tieve brandstoffen", licht Carsten Bettermann, CEO van UTA, toe. "Dit stelt ons in staat om onze 

klanten in de toekomst nóg meer zekerheid omtrent brandstofvoorziening te bieden langs alle 

routes door Europa. Tegelijkertijd stimuleren wij vervoerders om over te stappen op milieuvrien-

delijkere brandstoffen." UTA werkt momenteel samen met 70 partners op het gebied van LNG. 

In samenwerking met deze partners biedt het bedrijf ook verplichte veiligheidsopleidingen aan 

voor het tanken van LNG. Het volledige acceptatienetwerk van UTA omvat momenteel 53.000 

tankstations in heel Europa. Naast leveranciers van conventionele brandstoffen gaat UTA in de 

toekomst steeds meer Multi Energy-tankstations die LNG, waterstof, LPG en CNG aanbieden, 

toevoegen aan zijn netwerk.  

 

LIQUIND 24/7 heeft momenteel 13 LNG-tankstations in Duitsland, terwijl er nog eens twaalf in 

de planning staan. "We zijn verheugd om samen te werken met een gerenommeerde partner 

als UTA om ons LNG-aanbod verder uit te breiden," aldus Philip Maximilian Braunschweig, Hoofd 

Verkoop bij LIQUIND. "We willen echter niet alleen de ecologische en economische voordelen 

van de alternatieve brandstof uitgebreid op de Duitse markt beschikbaar maken, maar plan-

nen in de toekomst ook een Europese roll-out." LNG is immers in verschillende opzichten een 

veelbelovende alternatieve brandstof. Niet alleen de brandstofkosten zijn voor zware vracht-

wagens van meer dan 18 ton met een jaarlijks kilometrage van minimaal 100.000 kilometer 

lager dan voor een dieselvoertuig. Bovendien scoren LNG-vrachtwagens met een lage uitstoot 

van deeltjes, stikstof, CO2 en, niet in het minst, lawaai. Dit laatste aspect is een bijzonder voor-

deel voor leveringen buiten kantooruren. 

https://web.uta.com/
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Foto (© LIQUIND): LNG-tankstation van LIQUIND 24/7 in de stad Strullendorf, in de Duitse deel-

staat Opper-Franken 

 

▬▬ 
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 67.000 acceptatiepun-

ten 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 hulpsleepdien-

sten 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 SA. 

 

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 850.000 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). Deze oplossingen vergroten het welzijn 

en de koopkracht van de gebruikers, verbeteren de aantrekkelijkheid en 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 ma-

ken dat elke dag veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker is.  

In 2020 beheerde de Groep, dankzij haar wereldwijde technologische activa, bijna € 30 miljard aan omzet, voorna-

melijk 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, 

FTSE4Good en MSCI Europe. 

 

Voor meer informatie: www.edenred.com 

 

 

De in dit persbericht genoemde en vermelde logo's en andere handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken 

van Edenred S.A., diens dochterondernemingen of derden. De logo's en handelsmerken mogen niet voor commerci-

ele doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaars. 

 

 

 

 

 

 

https://web.uta.com/nl/
https://www.edenred.com/en
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LIQUIND werd in 2015 opgericht in Berlijn-Charlottenburg en ontwikkelt in Duitsland een netwerk van LNG-tankstations 

met landelijke dekking voor het zware goederentransport (vrachtwagens en schepen). Het doel van de oprichters en 

aandeelhouders van de onderneming is om LNG in Duitsland beschikbaar te maken als alternatief voor diesel en zo 

de transportsector te "vergroenen". Zo wil het bedrijf niet alleen de geluids-, deeltjes- en NOx-uitstoot, maar ook de 

CO2-uitstoot van het zware vrachtvervoer en de binnenvaart op duurzame wijze verminderen. 

 

Energie 360° AG investeert in LIQUIND 24/7 en daarmee in de ontwikkeling van een LNG-infrastructuur in heel Duitsland. 

Door te investeren in startende bedrijven steunt het bedrijf toekomstgerichte projecten die kunnen bijdragen aan het 

oplossen van klimaat- en energieproblemen. 

 

 

▬▬ 
 

CONTACTPERSOON VOOR MEDIARELATIES 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 

 

 

 

LIQUIND 24/7 GmbH 

 

Philip Maximilian Braunschweig 

Telefon: +49 30 43 97 167 – 107 

Mobil:   +49 151 675 26724 

Mail:      pb@liquind.com 

Web:      www.liquind.com 
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