
 

 

NIEUWS 

 

Kia start pilootproject voor lokale 
leveringsdienst in Singapore met het oog 

op zijn toekomstige PBV-activiteiten 
  

- In samenwerking met ‘S.lab Asia Inc.’, een start-up gespecialiseerd 
in de koelketen, lanceert Kia een baanbrekend pilootproject voor 
leveringen aan huis in Singapore. 

- Elektrische PBV-voertuigen (Purpose Built Vehicles), 
geoptimaliseerd voor leveringen aan huis, helpen het stadscentrum 
van Singapore schoon te houden.  

- Kia zal een aangepaste Niro EV gebruiken voor de pilootactiviteiten 
die worden geïntegreerd in de lokale leveringsdienst van S.lab Asia. 

- Een breder plan voor Singapore omvat de ontwikkeling van PBV’s en 
CaaS-platformen, de creatie van een ecosysteem voor het opladen 
van elektrische voertuigen en de uitbouw van een 
fleetbeheerstructuur. 

- Kia wil de wereldwijde PBV-markt aanvoeren door verscheidene 
partnerschappen aan te gaan via een proces van open innovatie. 

 
 Kia Corporation heeft de basis gelegd voor zijn innovatieve PBV-activiteiten (Purpose Built 

Vehicle) en werkt samen met ‘S.lab Asia Inc.’, een start-up die zich toelegt op de koelketen, 

om door te breken in de Singaporese markt voor thuisleveringen.  

 

Op 28 januari ondertekenden beide ondernemingen een principeakkoord om in Singapore 

een proefproject met de Niro EV te lanceren en om het potentieel voor een toekomstig 

businessmodel op basis van PBV’s te evalueren.  

 

Een aangepast Niro EV-model, geoptimaliseerd voor logistieke diensten over de laatste 

kilometer, zal in het stadscentrum van Singapore worden ingezet om een antwoord te 

bieden op de behoeften van de snel groeiende e-commercemarkt. Daarnaast zal het 

strategische model ook de PBV-capaciteiten en serviceactiviteiten van beide partners helpen 

te versterken. 

 

“Met deze overeenkomst zal Kia een sterk imago opbouwen als een partner die wereldwijde 

aanbieders van mobiliteitsdiensten een meerwaarde biedt,” aldus DongSoo Ahn, Vice 
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President en Head of the PBV Business Group bij Kia Corporation. “Kia zal alles in het werk 

stellen om de wereldwijde PBV-markt aan te voeren door partnerschappen aan te gaan met 

diverse operatoren, niet alleen via lokale leveringsdiensten, maar ook via diverse 

samenwerkingen voor open innovatie.” 

 

Purpose-Built Vehicles – letterlijk speciaal gebouwde voertuigen – staan centraal in de 

zakelijke strategie van Kia op middellange tot lange termijn, bekend als ‘Plan S’. Ze zijn 

ontworpen met het oog op specifieke toepassingen, zoals thuisleveringen, autonome 

pendelvoertuigen en luxevoertuigen met chauffeur. In het kader van het PBV-pilootproject 

van Kia verwijst ‘lokale levering’ naar het laatste deel van het leveringstraject van een 

product, namelijk van een magazijnhub tot bij de klant thuis, en dat met de nadruk op een 

maximale leveringskwaliteit en servicedifferentiatie. 

 

S.lab Asia is een start-up die speciale boxen produceert om de koelketen te verzekeren bij 

de levering van verse producten en die daarnaast geavanceerde leveringsdiensten 

aanbiedt. De onderneming bouwt momenteel een logistiek netwerk uit, dat verse producten 

zal verkopen en verdelen naar Korea en Zuidoost-Azië. 

 

Aangezien Kia momenteel de laatste hand legt aan zijn PBV’s van de volgende generatie, 

gebruiken de constructeur en S.lab Asia voorlopig een Niro EV met aangepast interieur, die 

een maximale laadruimte biedt om de dozen van S.lab Asia gemakkelijk te kunnen in- en 

uitladen. De activiteiten worden in de eerste helft van dit jaar opgestart in Singapore, waar 

Kia zijn PBV-businessmodel, inclusief product- en serviceaspecten, zal evalueren en verder 

zal uitbouwen op basis van de praktijkervaring die het merk in Singapore opdoet met de 

aangepaste Niro EV. 

 

Via dit pilootproject zal Kia kerncompetenties en -ervaringen met betrekking tot PBV-

projecten verwerven, waaronder de ontwikkeling van PBV’s gebaseerd op elektrische 

voertuigen en geoptimaliseerd voor thuisleveringen; de ontwikkeling van het ‘Car as a 

Service’-platform (CaaS) voor fleet- en leasingbehoeften; de creatie van een ecosysteem 

voor het opladen van EV’s; en de ontwikkeling van een servicestructuur voor elektrische 

wagenparken.  

  

Kia koos Singapore als de optimale locatie voor zijn volgende PBV-project, omdat de 

stadstaat over een toonaangevende infrastructuur, een bruisende economie en een snel 

groeiende e-commercesector beschikt. Cruciaal in de beslissing van Kia waren de plannen 

van Singapore om voertuigen met een verbrandingsmotor tegen 2040 geleidelijk aan af te 

schaffen via een reeks toekomstgerichte, milieuvriendelijke beleidslijnen rond mobiliteit, met 

onder meer hogere subsidies voor elektrische voertuigen.      

 

Om dit project tot een goed einde te brengen wil Kia een samenwerkingskader tot stand 

brengen met belangrijke partners in deze regio, zoals het Innovation Center van Hyundai 

Motor Group in Singapore, de SP Group, de grootste leverancier van laaddiensten voor 

elektrische voertuigen in Singapore, en de lokale erkende Kia-dealer, Cycle & Carriage. 



 

 

Kia zal ook samenwerken met S.lab Asia om zijn PBV-businessmodel verder te ontwikkelen 

en te optimaliseren voor de Koreaanse markt en om in de eerste helft van dit jaar 

vergelijkbare diensten aan te bieden in het land. 
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