E-Flux VvE Brochure
Stappenplan voor VvE’s met laadpaalwens
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Nieuwe ontwikkelingen voor VvE’s
Steeds meer mensen stappen over naar elektrisch rijden. Ook de Europese wet- en regelgeving beweegt mee met
deze ontwikkeling. Per 10 maart 2020 zijn hierin de volgende zaken opgenomen voor nieuwbouw en
renovatieprojecten die tevens relevant zijn voor VvE’s:

Woningbouw
Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak
leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe
woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. (RVO)

Utiliteitsgebouwen
Bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de
hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd
voor 1 op de 5 parkeervakken. (RVO)
Bij nieuwe woningen en ingrijpende renovaties moet er dus nu een leidinginfrastructuur worden aangelegd en bij
utiliteitsgebouwen moeten er nu al verplichte laadpalen worden geplaatst. Daarbij zal de wet- en regelgeving
rondom laadinfrastructuren voor woningen nog verder worden uitgebreid in 2025.

Kortom, we krijgen steeds meer te maken met laadpalen en dit geldt ook voor VvE’s.
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E-Flux eMobility Platform
Wij krijgen dus steeds meer te maken met laadpalen voor elektrische auto’s. Met het eMobility platform van E-Flux
beheer je deze laadpalen. Het eMobility platform biedt met name een uitkomst voor situaties waarbij laadpalen
collectief gebruikt worden zoals bij een VvE.

Wat maakt het E-Flux eMobility platform interessant voor VvE’s?
Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor laadpalen in de gedeelde garage, wil je dat de kosten voor het laden
van de elektrische auto's eerlijk verrekend worden tussen degenen die er echt gebruik van maken. Je wil niet
betalen voor de laadsessies van je buurman of andersom.
Met het eMobility platform beheer je gemakkelijk en zonder gedoe de laadpalen van je VvE. De geladen
stroomkosten per bewoner worden automatisch bijgehouden en verrekend. E-Flux stuurt vervolgens per bewoner
een factuur met de geladen kosten en dit wordt weer automatisch verrekend met de VvE.

Voordelen voor VvE’s
Automatische verrekening van de stroomkosten tussen de gebruikers.
24/7 helpdesk support bij problemen met de laadpaal.
Mogelijkheid om verschillende merken laadpalen combineren.
Toegankelijk voor verschillende laadpassen.
Laadsessies automatisch verrekenen met je werkgever.
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Uitleg laadproces voor VvE’s
De energieleverancier levert stroom aan het complex waar Tim, Anne en Tom wonen. Zij vormen met z’n drieën
tevens de VvE van dit complex. Tim en Anne laden regelmatig hun elektrische auto op aan de laadpaal van de VvE,
maar Tom doet dit niet. De laadpaal is aangesloten op de algemene stroomvoorziening waar de VvE als collectief
voor betaalt. Tom zou dus in dit geval indirect meebetalen aan de laadkosten van Tim en Anne, maar dit is gelukkig
niet het geval. De laadpaal is namelijk gekoppeld aan het eMobility platform van E-Flux.
Het eMobility platform houdt de geladen kosten van Tim en Anne bij. Zij krijgen vervolgens ieder automatisch een
factuur met de eigen geladen kosten. Zij betalen dit aan E-Flux, die dit vervolgens verrekent en terugstort op de
rekening van de VvE. Zo betalen Tim en Anne voor wat ze verbruiken en betaalt Tom niet via de maandelijkse
kosten van de VvE mee aan de laadsessies van zijn buren.
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Waar begin je als VvE?
E-Flux komt pas echt in beeld wanneer de laadpalen daadwerkelijk geplaatst zijn. Wij bieden het platform voor
het beheer van de laadpalen. Wij plaatsen deze dus zelf niet. Ondanks het feit dat wij niet betrokken zijn bij de
eerste stap en pas later in beeld komen, helpen wij je graag op gang met het onderstaande stappenplan.

Stap 1: Besluitvorming van de VvE – Het lijkt misschien logisch, maar is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Voor er serieus gekeken kan worden naar de aanleg van een laad infrastructuur bij jouw VvE is het belangrijk dat
alle neuzen dezelfde kant op staan.

Stap 2: Het vinden van een goede installateur – Wanneer de laadpalen geplaatst worden door een
installateur, heb je er op de lange termijn minder omkijken naar. E-Flux werkt samen met ruim 300
installatiepartners. Hier brengen we je graag mee in contact.
Stap 3: Welk merk past er bij jullie VvE – Na de keuze voor een betrouwbare installateur is het tijd om een
beslissing te maken rondom het merk dat geplaatst wordt. Wanneer de voorkeuren verdeeld zijn is dit geen
probleem! Onze partners informeren je graag over de juiste oplossing op basis van de laadsituatie.

Stap 4: Hoe wordt de internetverbinding geregeld – Voordat de laadpalen geïnstalleerd worden is het
essentieel dat er gekeken wordt naar de manier waarop jullie de laadpalen straks met het internet gaan
verbinden. Het maakt niet uit of dit middels een vaste aansluiting of draadloze netwerkverbinding zal worden
geregeld. Voor garages wordt een vaste internetverbinding sterk aangeraden.
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Stap 5: Het plannen van een installatiedatum – Nu al het bovenstaande in orde gemaakt is, kan er een
installatiedatum gepland worden. Dit plan je samen met de installateur die in contact staat met E-Flux. Na het
plannen van deze datum kun je contact opnemen met E-Flux om de ins en outs van jullie eMobility platform door
te spreken.

Stap 6: Btw-nummer – De VvE is zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van de Btw-plicht op de
inkomstenfactuur die E-Flux uitkeert. Indien de VvE geen Btw-nummer opgeeft zal er geen Btw op de kWh kosten
in rekening worden gebracht. De inkomsten op het totale kWh verbruik in de betreffende maand zullen zonder Btw
uitgekeerd worden. Indien de VvE wel een Btw-nummer opgeeft zal er Btw op de kWh-kosten in rekening worden
gebracht en worden uitgekeerd aan de VvE. De inkomsten op het totale verbruik in kWh voor de betreffende
maand zullen incl. Btw uitgekeerd worden. In dit geval dient de VvE deze Btw ook af te dragen aan de
belastingdienst.

Stap 7: Het registreren van de laadstations in het E-Flux eMobility platform – Het is zover! De laadpalen zijn
geïnstalleerd en ze zijn verbonden met het E-Flux platform. De VvE beheerder kan de VvE als geheel registreren
waarna hij de bewoners kan uitnodigen. De bewoners voegen hun laadpaal toe en de laadkosten worden eerlijk
verdeeld.

Is dit iets voor jouw VvE?
Zijn de stappen 1 tot en met 6 doorlopen en afgerond? Dan gaan we over naar stap 7, het koppelen van de laadpalen
aan het eMobility platform. Hiervoor moet je naar de eMobility pagina via onderstaande knop. Wil je meer
informatie over installatie- of laadpaalpartners, neem dan contact met ons op.
eMobility pagina

Contact
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Contactgegevens E-Flux
Pedro de Medinalaan 15
1086 XP Amsterdam
support@E-Flux.nl
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