
 
 
Oplaadstation realiseren in stallingsgarage Wijnhaeve. 
 
Het instaleren van een oplaadstation t.b.v. een elektrische auto omvat de volgende delen en kosten: 
1 Hoofd verdeelkast aansluiting (eerste installatiekosten zijn betaald door 1e gebruikers) 
2 Aanleg van de kabel naar de parkeerplek. 
3 Plaatsen van het oplaadstation aan de muur van de parkeerplek. 
4 Brandwerend afwerken van de kabeldoorvoeren. 
 
- Voor deel 1 betaald uw de installatie kosten volgens de verdeelsleutel (zie onderstaande tabel) aan 
de bestaande gebruikers. Afhankelijk van het type auto en de gewenste laadsnelheid kunt u kiezen 
voor 1 x 16A (3.6kW) of 3 x 16A (11kW) en de daarbij behorende kosten. 
- Deel 2 en 3 moet gerealiseerd worden door een erkend installateur. (kosten zijn grofweg deel 2 ± 
€1500,00 and deel 3 ± €1000,00). 
- Deel 4 moet door Gerco brandpreventie bedrijf gedaan worden. 
 
Na de installatie zijn alleen nog elk jaar in december de kWh verbruikskosten verschuldigd. 
  
 
Realizing a charging station at stallingsgarage Wijnhaeve. 
 
Installing an electric charging station to a parking spot exist in the following parts and costs: 
1 Master switch cabinet connection (initial costs payed by the current users). 
2 Installing about X m cable to the parking spot. 
3 The charging unit on the parking spot wall. 
4 Fire protection of the wall cable feed-through. 
 
- For part 1 your payment will be € X to existing users (see sheet figure below). Depending on the 
type of car and how fast you what to charge it you need 1 time 16A (3.6kW) or 3 times 16A (11kW) 
and according costs. 
- Part 2 and 3 has to be done by an authorised installation company (roughly, part 2 ± €1500,00 and 
part 3 ± €1000,00). 
- Part 4 has to be done by Gerco fire protection company. 
 
When it is all installed there are only the used kWh costs every year in December. 
 
 

 


