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MEDE-EIGENDOM 

LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
DE SLIMME EN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING VOOR UW APPARTEMENTSGEBOUW
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Een must 

De komende jaren wordt de installatie van elektrische laadpalen absoluut 
noodzakelijk. Op sommige plaatsen is het zelfs verplicht voor nieuwe 
gebouwen. Wacht liever niet tot u wettelijk verplicht bent en neem het 
voortouw als mede-eigenaar.

Let wel, de wetgeving hieromtrent verandert voortdurend. Omdat 
het installeren van laadpalen op een parking van een gebouw zoveel 

vragen oproept, is het een complex project. Welk type laadpaal 
en met welk vermogen? Welk elektrisch ontwerp? Wat met de 

brandveiligheidsvoorschriften? Enz. Laat u daarom bijstaan door experts!

KIES VOOR EEN GEÏNTEGREERDE 
COLLECTIEVE OPLOSSING 

Elke mede-eigenaar kan zijn laadpaal uiteraard op zijn eigen elektriciteitsmeter 
aansluiten en voor zijn eigen verbruik betalen. Maar hoe meer 

aansluitingen er komen, hoe meer nadelen er ook de kop opsteken. 

Geen verzadiging 
van het netwerk

Geen warboel 
van kabels

Verdeling van het beschikbare 
elektrische vermogen over de 

voertuigen die worden opgeladenMonitoring van het 
opladen via een app

Call center

Bij een collectieve oplossing daarentegen wordt het 
beheer geïntegreerd door één enkele partner

!
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U BENT MEDE-
EIGENAAR EN U WILT 
GEEN LAADPAAL 
INSTALLEREN? 
Ook dan hebt u alle voordeel bij 
een collectieve aansluiting: 

• De garantie dat het project 
wordt uitgevoerd door experts, 
zodat de veiligheid van uw 
gebouw gewaarborgd blijft 

• Verhoogde veiligheid dankzij 
de expertise van EQUANS 

• De algemene vergadering 
beslist over de verdeling van 
de gemeenschappelijke kosten 
over alle mede-eigenaars of 
enkel over de gebruikers 

• U kunt op elk moment van 
mening veranderen en een 
laadpaal toevoegen.



Ons geïntegreerde aanbod 
voor mede-eigendommen 

Het is voortaan mogelijk om uw 
elektrische auto gemakkelijk 
op te laden wanneer u in een 
appartementsgebouw woont! 
Het geïntegreerde aanbod van 
slimme laadpalen van EQUANS is 
afgestemd op mede-eigendommen, 
van de installatie tot het beheer 
van de laadpalen, en indien 
nodig de financiering ervan. 

Bij een collectieve oplossing zijn 
alle laadpalen aangesloten op een 
gemeenschappelijke meter. De 
vereniging van mede-eigenaars (VME) 
betaalt het elektriciteitsverbruik en 
wordt vervolgens terugbetaald door 
de gebruikers van de laadpalen. VME

EQUANS factureert aan de 
gebruikers, int de betalingen en 
maakt deze over aan de VME
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Hoofd- 
schakelkast

EV- 
oplaadbeurten

Gemeenschap-
pelijke meter

Privémeters
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Verschillende vermogens mogelijk 

7,6, 11 of 22 kW, ofwel opladen tegen 16 tot 100 km/u

Ontgrendeling met een identificatiebadge

Geïntegreerd beheer van de oplaadbeurten 

Elke gebruiker kan nagaan hoe vaak hij zijn wagen 
heeft opgeladen, hoeveel kWh hij heeft verbruikt, 
wat de status van zijn laadpaal is, ... 

Slimme verdeling van het beschikbare vermogen. 

Ontgrendeling met badge 

Om de laadpaal te ontgrendelen, moet de gebruiker 
ervan worden geïdentificeerd. Dit kan op 2 manieren: 

1. EQUANS voorziet de badge. Deze kan dan ook voor 
andere netwerken worden gebruikt (bv. openbare 
laadpalen). De energiefactuur voor de elektriciteit die 
wordt verbruikt om de auto op te laden (op de eigen 
parkeerplaats of aan een andere laadpaal), wordt 
rechtstreeks naar de houder van de badge gestuurd. 

2. De gebruiker heeft al een badge, via zijn werkgever 
bijvoorbeeld. Hij kan deze badge gebruiken voor 
de laadpaal die zich op zijn parkeerplaats in het 
gebouw bevindt. Het elektriciteitsverbruik wordt ook 
gefactureerd aan de kaarthouder, aan de gebruiker 
of, zoals in dit voorbeeld, aan zijn werkgever. K
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Voor de gebruikers 

• Eenvoudig te gebruiken 
en te beheren. 

• Snel en veilig opladen. 

• 24 uur per dag telefonische 
ondersteuning en interventie. 

• Mogelijkheid om de betaling 
van de laadpaal te spreiden 
over 5 jaar en die van 
de gemeenschappelijke 
infrastructuur over 8 jaar. 

• De VME beslist of de kosten 
van de investering over alle 
mede-eigenaars of alleen 
over de gebruikers worden 
verdeeld. EQUANS kan 
modellen voorstellen voor 
de verdeling van de kosten. 

• Na de ingebruikname kan 
een mede-eigenaar op 
elk moment een nieuwe 
laadpaal bestellen (tot de 
maximumcapaciteit wordt 
bereikt die bij het begin van 
het project werd vastgelegd). 
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DE VOORDELEN VAN EEN 
GEÏNTEGREERDE LAADOPLOSSING 
VOOR U EN UW GEBOUW 

Voor de VME, de gebouwbeheerder 

• Een enkel contract voor 
alle laadpalen. 

• Coördinatie en opvolging van 
het project van A tot Z door 
de experts van EQUANS. 

• Optimale oplossing in functie van 
de technische vereisten en de 
noden van de mede-eigendom. 

• Beperking van piekbelasting 
en beheer van het beschikbare 
vermogen door EQUANS. 

• De gebouwbeheerder kiest de 
leverancier en de prijs van de 
gefactureerde elektriciteit. 

• Naleving van de 
brandveiligheidsvoorschriften 
van de brandweer. 

• Stemming over het project 
in de algemene vergadering 
verloopt gemakkelijker dankzij 
de mogelijkheid om de 
gemeenschappelijke kosten alleen 
door te rekenen aan de mede-
eigenaars die het systeem gebruiken.

Het aanbod van slimme laadpalen is één van de innovatieve oplossingen 
die u kunnen helpen om de mobiliteit te verbeteren en duurzamer te 
maken en zo mee te werken aan de energietransitie. Deze oplossing 
biedt tal van voordelen voor gebruikers en gebouwbeheerders.
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HOEVEEL KOST HET OM 
LAADPALEN TE INSTALLEREN? 

De laadpaal of laadpalen zelf, de installatie ervan, het 
abonnement, ... Na de haalbaarheidsstudie bezorgen 
de experts van EQUANS u een allesomvattende offerte 
op maat, steeds in functie van uw noden. 

Een collectieve infrastructuur voor een standaardproject kost 
gemiddeld tussen € 2.500 en € 3.500 exclusief btw* per laadpaal. 

Deze prijs omvat: 

• De installatie van een nieuwe schakelkast en de 
aansluiting daarvan op de daarvoor bestemde meter, 

• de kabelgoten, 

• Een slimme laadpaal, 

• De AREI-certificering.

Servicepack 
Onze oplossing omvat 
verschillende diensten 
die zijn inbegrepen in uw 
maandelijkse abonnement: 

• Monitoring van de oplaadbeurten 

• Applicatie voor de gebruikers 

• Rechtstreekse facturering aan de 
houder van de identificatiebadge 

• Helpdesk 24 uur per dag 

Wilt u ook gebruik kunnen 
maken van (semi-)openbare 
laadpalen? Dan ontvangt u van 
EQUANS een identificatiebadge 
die wordt toegevoegd aan uw 
maandelijks abonnement.

* Eventuele werken om de parking in overeenstemming te brengen met de brand-
voorschriften en specifieke telecommunicatie-installaties indien er geen 4G in de 
parking beschikbaar is, zijn niet in de prijs inbegrepen.



Installatie 

• EQUANS factureert aan de VME voor de collectieve 
infrastructuur, zoals overeengekomen (met of 
zonder financiering). De VME verdeelt deze 
kosten over alle mede-eigenaars of over de mede-
eigenaars die het systeem gebruiken, naargelang 
de beslissing van de algemene vergadering. 

• EQUANS factureert de individuele infrastructuren 
aan de VME wanneer deze worden geïnstalleerd 
en volgens de overeengekomen modaliteiten. De 
VME rekent deze kosten door aan de betrokken 
mede-eigenaars die het systeem gebruiken. 

Gebruik 

• Alle abonnementen voor basisdiensten (met uitzondering van 
badges) worden gefactureerd aan de VME, die deze kosten 
verdeelt over de mede-eigenaars die het systeem gebruiken. 

• De energie die elke gebruiker verbruikt, wordt rechtstreeks 
aan deze gebruiker (of aan de verstrekker van de 
badge) gefactureerd op basis van de geregistreerde 
oplaadbeurten en de door de VME gecommuniceerde 
prijs. De ontvangen bedragen worden terugbetaald 
aan de VME, die de energieleverancier betaalt. 

• Als de gebruiker een badge heeft aangevraagd die ook 
op het openbare oplaadnetwerk kan worden gebruikt, 
wordt het abonnement rechtstreeks aan de gebruiker 
gefactureerd, samen met zijn verbruikte energie.
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EEN COMPLEX PROJECT DAT EENVOUDIG WORDT 
DANKZIJ EQUANS! 
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Haalbaarheidsanalyse van het project 

Is er een nieuwe meter nodig of moet de bestaande 
meter versterkt worden? Welk vermogen kan er 
worden bereikt? Hoeveel laadpalen kunnen er worden 
geïnstalleerd? Wat is het advies van de brandweer? Nog 
voor er elektrische laadpalen worden geïnstalleerd, 
moeten er tientallen vragen worden beantwoord.

• Ofwel zet de VME zelf de 
nodige stappen om alle 
essentiële informatie te 
verzamelen (vermogen, 
brandveiligheid, aantal en 
locatie van de laadpalen, ...). 
EQUANS bezorgt u een lijst met 
de te verzamelen informatie. 

• Ofwel neemt EQUANS de hele 
haalbaarheidsstudie op zich. 
U ontvangt dan alle details 
van de conclusies in een 
onderzoeksrapport. Als u effectief 
een bestelling plaatst, wordt de 
prijs van deze studie afgetrokken 
van de uiteindelijke prijs.

Indiening van een offerte bij de VME 

EQUANS bezorgt u 
een offerte alsook een 
financieringsberekening 
als u dat wenst.

Te ondernemen stappen 
bij de netwerkbeheerder 

De VME bestelt de nieuwe meter 
of de versterking ervan bij de 
distributienetbeheerder, evenals 
de werken die nodig zijn om te 
voldoen aan de voorschriften van 
de brandweer (programmering 
van de brandcentrale, ...).

Installatie en 
inbedrijfstelling

Aansluiting van 
nieuwe gebruikers 

Een mede-eigenaar kan de 
installatie van een nieuwe 
laadpaal aanvragen via 
zijn gebouwbeheerder.

De gebruikers 
kunnen hun 
wagen opladen!

1 2 4 5 63

EQUANS biedt u twee mogelijkheden De installatie gebeurt 
zo snel mogelijk.

Zonder de nodige werken kunnen er geen laadpalen worden geïnstalleerd op de parking van een gebouw.  
Om het project tot een succes te maken, zijn er 6 stappen nodig.
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WAAROM 
VERTROUWEN 
OP EQUANS? 
3 goede redenen om op EQUANS 
te vertrouwen voor uw project om 
slimme laadpalen te installeren 
in uw appartementsgebouw. 

Onze milieubenadering 

Innovatieve oplossingen om uw comfort 
te maximaliseren en tegelijkertijd uw 
energieverbruik te optimaliseren. 

Onze expertise 

Kiezen voor EQUANS is kiezen voor de 
betrouwbaarheid en ervaring van een 
toonaangevende speler die gespecialiseerd is 
in slimme en geïntegreerde oplossingen. 

Een enkel aanspreekpunt 

We nemen uw projecten van A tot Z op ons, van de 
voorstudie tot de monitoring en het onderhoud van 
uw installaties, met inbegrip van de indienststelling 
en zelfs de financiering indien u dat wenst.
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U wilt uw comfort verhogen en 
tegelijkertijd bouwen aan een 

toekomst zonder CO2-uitstoot ?

Contacteer ons dan geheel vrijblijvend 
collectivehousing@equans.com

We stellen u met plezier onze 
laadoplossingen voor.

http://www.equans.be
mailto:collectivehousing%40equans.com?subject=Collective%20housing
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