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Profiteer als recreatieondernemer van de Veluwse 

groepsaankoop van laadpalen voor elektrische auto’s! 
 

Elektrisch rijden zit in een versnelling. In juni 2019 rijden er al meer dan 150.000 elektrische auto’s 

in Nederland en dit aantal stijgt hard. Door het aanbieden van laadinfrastructuur, kunt u als 

Veluwse recreatieondernemer uw klanten optimaal (blijven) faciliteren. Hiervoor slaan de 

recreatieondernemers op de Veluwe de handen ineen in de vorm van een groepsaankoop, zodat de 

aankoop van laadpalen voor u zowel organisatorisch als financieel aantrekkelijker wordt.  

 

Waarom een groepsaankoop? 

• Ontzorging: VeluweTeam faciliteert voor u het aankoopproces. 

• Kosteneffectieve oplossingen door schaalgrootte contract. 

• Kennisbundeling door inhuur van kennis van een advieskantoor gespecialiseerd op 

het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische vervoer. 

 

Voor wie is de groepsaankoop? 

• Alle recreatieondernemers op de Veluwe zoals vakantieparken, horeca, attracties, hotels, 

musea, campings en dagrecreatie. 

• Hoe meer aanmeldingen, hoe beter het aanbod vanuit de markt. Betrek uw collega’s! 

 

Voordelen voor u! 

• Marktconforme laadprijs voor elektrisch rijder, dus een aantrekkelijk aanbod voor uw 

klanten. 

• Schaalbaar ingroeimodel voor de komende drie jaar: geen onnodig aantal laadpalen 

maar wel tegemoetkomen aan groeiende laadbehoefte. 

• De geladen stroom wordt 

verrekend door de marktpartij 

met de e-rijder, waardoor u hier 

geen omkijken naar heeft. 

• Laadpalen worden tien jaar lang 

beheerd en onderhouden door 

marktpartij. 

• Hardware en software van de 

laadpalen zijn toekomstbestendig. 

• U betaalt niets voor de laadpalen, 

wel voor de werkzaamheden op eigen terrein (kabels leggen tot locatie van laadpalen 

en plaatsen van biggenrug). 
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Hoe doet u mee? 

• Tot 6 september 2019 kunt u zich 

aanmelden voor de groepsaankoop. 

• Het VeluweTeam selecteert daarna een 

marktpartij die kwalitatief het beste aanbod 

heeft. 

• Vanaf 1 november 2019 kunt u het 

modelcontract tekenen met de gekozen 

marktpartij. 

• Vanaf december kunnen de eerste laadpalen 

worden geplaatst. 

 

Meer informatie of aanmelden? 

• In Toelichting bij de Veluwse groepsaankoop laadpalen op de volgende bladzijde worden 

de achtergrond, doelen en de uitgangspunten van de groepsaankoop. 

• Maak uw interesse kenbaar via https://tinyurl.com/laadpalen  

• Maar u kunt ook meteen mailen met Bibi of Zita om een afspraak te maken! Zij 

zitten er klaar voor en kunnen nog meer vragen beantwoorden. 

o Bibi Fabius b.fabius@evconsult.nl 

o Zita Koks z.koks@evconsult.nl 

https://tinyurl.com/laadpalen
mailto:b.fabius@evconsult.nl
mailto:z.koks@evconsult.nl
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Bijlage: Toelichting bij de Veluwse groepsaankoop laadpalen 
 

Veluwe op 1 organiseert, mede gelet op haar missie om de Veluwse natuur te beschermen 

en te versterken, een groepsaankoop voor laadpalen voor recreatieondernemers op de 

Veluwe. Het doel hiervan is om op korte termijn een laadnetwerk te realiseren, waarmee 

bezoekers van de Veluwe optimaal gefaciliteerd worden. De behoeftes en specifieke wensen 

zijn middels workshops met een representatieve groep recreatieondernemers achterhaald. 

Daarnaast worden overige recreatieondernemers actief benaderd om zich aan te sluiten bij 

deze groepsaankoop. Hieronder staat meer informatie over de uitgangspunten, het proces 

en de planning van de groepsaankoop. 

 

Doelgroep groepsaankoop 

• Recreatieondernemers, zoals vakantieparken, horeca, attracties, hotels, musea, 

campings en dagrecreatie.  

 

Doelstellingen en uitgangspunten 

• Voor alle ondernemers die zich aansluiten bij de groepsaankoop gelden dezelfde 

uitgangspunten. Hiermee wordt schaalgrootte gecreëerd en dit leidt uiteindelijk tot 

een gunstige aanbieding van de marktpartij; 

• Het plaatsen van de laadpalen bij u op het terrein verloopt volgens een schaalbaar 

ingroeimodel dat tegemoetkomt aan de groeiende laadbehoefte gedurende de 

looptijd van het contract; 

• Uw huidige netaansluiting wordt optimaal gebruikt om hogere netkosten voor u 

zoveel mogelijk te voorkomen; 

• U levert geen financiële bijdrage aan de marktpartij voor de laadpalen. De marktpartij 

verdient zijn investering gedurende de looptijd van het contract terug door een 

marktconform bedrag te rekenen aan de e-rijder (dit zal ca. €0,28 cent worden en 

wordt vastgelegd in het contract); 

• De stroom op de laadpalen wordt gefaciliteerd vanuit uw bestaande energiecontract. 

De marktpartij houdt bij hoeveel kWh er geladen is aan de laadpaal, en verrekent 

enerzijds laadkosten met de elektrisch rijder en anderzijds de stroomkosten met u 

als recreatieondernemer. Periodiek worden deze stroomkosten aan u terugbetaalt 

door de marktpartij. 

• U verricht zoveel mogelijk werkzaamheden op eigen terrein zelf, ter voorbereiding 

op de installatie van de laadopstelling. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan kan de 

marktpartij deze werkzaamheden voor u verrichten tegen een vooraf vastgesteld 

tarief; 

• De beschikbaarheid van de laadinfrastructuur dient voldoende te zijn voor het 

faciliteren van recreanten en toeristen tijdens piekmomenten en in het hoogseizoen; 

• Hardware en software moeten toekomstbestendig zijn. 
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De planning van de groepsaankoop 

• Tot en met 6 september kunt u zich aanmelden voor de groepsaankoop;  

• Tussen 6 en 16 september verzamelen wij alle benodigde informatie van de 

recreatieondernemers, denk hierbij aan aantal parkeerplaatsen, bezoekersaantallen, 

beschikbaar netvermogen, etc. (voor zover bekend); 

• Op 16 september wordt de uitvraag naar interessante marktpartijen gestuurd die 

drie weken de tijd krijgen om een aanbieding te doen; 

• Op 11 oktober wordt de marktpartij met het beste aanbod geselecteerd; 

• Vanaf dan kan u het door ons opgestelde modelcontract tekenen met de marktpartij 

en afspraken maken over wanneer de eerste laadpalen geplaatst worden.  

 

Het kiezen van de beste leverancier 

• De beoordeling van de offertes vindt plaats op basis van kwaliteit van dienstverlening 

en/of product en concurrerende tariefstelling; 

• Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van: 

o Het leveren van een laadoplossing die bijdraagt aan een optimale service aan 

de recreant en toerist; 

o Het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare capaciteit. Er wordt 

gestreefd om het verhogen van de netaansluiting van de recreatieondernemer 

zo veel mogelijk te voorkomen; 

o Duidelijk en efficiënt proces voor u gedurende de gehele looptijd van het 

contract, zodat u er zo min mogelijk omkijken naar heeft; 

o Het optimaliseren van de vindbaarheid en toegankelijkheid van de laadpalen. 

Het streven is dit voor binnenlandse en buitenlandse recreanten en toeristen 

goed in te richten. 

 

Looptijd contract 

Plaatsingsperiode 

• Voor het leveren, installeren en bijplaatsen van laadpalen geldt een looptijdtijd van 

drie jaar, die start bij de plaatsing van de eerste laadpaal; 

• Deze periode van drie jaar kan tweemaal met één jaar eenzijdig verlengd worden 

door uzelf;  

• De maximale looptijd van dit gedeelte van het contract is daarmee vijf jaar.   

 

Exploitatieperiode 

• Voor het beheren, onderhouden, exploiteren van de geleverde laadpalen en het 

verzorgen van de facturatie, geldt een looptijd van zeven jaar;  

• Bij verlenging van het plaatsingsperiode van het contract, wordt het beheer-, 

onderhoud- en exploitatiegedeelte van het contract evenredig verlengd; 

• De looptijd van het gehele contract is hiermee minimaal tien jaar (3 jaar + 7 jaar) en 

maximaal twaalf jaar (5 jaar + 7 jaar). Dit lijkt lang, maar is zeer gangbaar in de huidige 

markt. 

 



5 
 

Verdeling werkzaamheden voor plaatsen laadpalen 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die komen kijken bij de 

plaatsing en exploitatie van één of meerdere laadpalen. In principe bent u zelf zowel 

organisatorisch als financieel verantwoordelijk voor de werkzaamheden op eigen terrein tot 

aan de locatie van de laadpaal (bv. kabels leggen en plaatsen van biggenrug). Mocht dit voor u 

niet wenselijk zijn, dan kan de marktpartij deze werkzaamheden ook voor u uitvoeren tegen 

aan vooral vastgestelde meerwerkprijs die wordt opgegeven in de offerte.  
 

Activiteit Toelichting Verantwoordelijkheid Alternatief (keuze per 

recreatieondernemer) 

Netaansluiting Mogelijk netaansluiting 

aanvragen / verzwaren 

Recreatieondernemer 
 

Verdeel-

inrichting 

Aanpassing verdeelkast / vrije 

groep 

Recreatieondernemer Middels meerwerkprijs: 

leverancier 

Kabel Kabels leggen tot de locatie 

van de laadpalen 

Recreatieondernemer Middels meerwerkprijs: 

leverancier 

Keuze 

laadlocatie 

Bepaling parkeervak(ken) 

gereserveerd voor laden 

Recreatieondernemer  

Ontwerp 

laadoplossing 

Bepaling aantal laadpalen en 

passende laadoplossing 

Leverancier  

Locatie 

inrichting 

Fundering, bebording, 

aanrijdbeveiliging (indien 

nodig) 

Recreatieondernemer Middels meerwerkprijs: 

leverancier 

Levering Levering laadpalen Leverancier 
 

Installatie Aansluiten laadpalen Leverancier 
 

Energie- levering Energielevering aan 

leverancier op basis van 

vastgestelde kWh prijs 

Recreatieondernemer 
 

Exploitatie  Verkopen van energie Leverancier  

Verrekening Verrekening met e-rijder 

inclusief administratieve 

facturatie naar 

recreatieondernemer 

Leverancier 
 

Beheer & 

onderhoud 

Preventief en correctief 

onderhoud en rapporteren 

van storingen 

Leverancier 
 

Storingsdienst Inrichten 1e, 2e en 3e lijn 

storingsdienst  

Leverancier  

Dashboard Inzicht geven in verbruik en 

bezetting laadpalen 

Leverancier 
 

Aanpassingen Uitbreiding of verwijdering op 

basis van ingroeimodel 

laadpalen  

Leverancier 
 

 

 


