
 

Geacht bestuur,  
 
Hartelijk dank voor uw vraag naar meer informatie over onze laadoplossing voor VvE’s. Hierbij 
stuur ik u wat informatie over onze totaaloplossing infrastructuur laadpalen. 
De laadinfrastructuur bestaat uit een elektrische ringleiding die rondom de parkeerplaats of -
garage wordt aangelegd. Zo wordt bij iedere parkeerplek een laadpunt* aangelegd, waarop een 
laadpaal aangesloten kan worden.  
De ringleiding huurt de VvE bij ons voor een periode van minimaal 10 jaar. Een eerste schatting 
van de huurprijs voor een ringleiding bij 40 parkeerplekken is tussen de €14,50 en €16,50 (incl. 
btw) per parkeerplek per maand. Iedere parkeerplek is dan voorzien van een laadpunt. 
Iedere eigenaar die een laadpaal wil aansluiten, kan eenmalig voor eigen kosten een laadpaal 
aanschaffen voor €975,- (incl. btw).  
  
De VvE kan een kleine marge zetten op de kWh die zij levert aan de laadpalen (bijvoorbeeld € 
0,05 / kWh). Gemiddeld gebruikt een elektrische rijder zo’n 2.000 kWh per jaar. Met een marge 
van €0,05/kWh “verdient” de VvE €100,- per actieve laadpaal. Zo heeft de VvE minder 
maandelijkse kosten aan de laadinfrastructuur en wordt de verbruiker meer belast. In een 
uitgewerkt advies berekenen we precies hoeveel marge uw VvE kan zetten op het verbruik van 
de laadpalen. 
Wanneer u interesse heeft in een uitgewerkt advies met definitieve prijsstelling, moeten wij op 
locatie komen kijken. Hierbij kijken we ook naar de huidige meterkast en de 
elektriciteitsaansluiting. Eventuele aanpassingen hieraan nemen we ook mee in het 
adviesrapport.  
  
De kosten voor een advies op maat bedragen €1.980,- (incl. btw), waarvan 75% gesubsidieerd 
wordt met een maximum van €1.500,-. Indien de subsidie wordt toegekend, is de investering 
voor de VvE dus slechts €495,- (incl. btw). Wanneer u besluit om de ringleiding via ons te huren, 
vervallen deze kosten en heeft het advies de VvE dus niets gekost. 
 
Ik hoor het graag wanneer de VvE interesse heeft in een adviesrapport op maat, met definitieve 
prijsstelling. Dan ontvangt u hiervoor een offerte. Voor vragen kunt u uiteraard ook contact met 
ons opnemen. 
 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
*Een laadpunt betekent dat de infrastructuur voorbereid is om nu of in de toekomst op die plek 
een laadpaal aan te sluiten. Met de laadpaal kunt u vervolgens elektrische voertuigen opladen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Guido Boelaars 
 

 
 


