Instructie en voorwaarden
Voor plaatsing van een privé-oplaadpunt in een carport (VVE Carports Kantershof)
Algemene informatie
De carports in de wijk Kantershof zijn niet voorzien van de benodigde aansluitingen voor
oplaadpunten voor auto's. Bij de aanleg hiervan eist de netbeheerder (Liander) voor het realiseren
van een huisaansluiting in een carport een bijzondere opstelling met een afsluitbare kast. De
netbeheerder geeft nadere informatie over de eisen bij de uitvoering van de aanleg en over de
eisen waaraan een installateur moet voldoen.
Het aanvragen van een laadpunt
Aanvragen doet u via de website https://www.aansluitingen.nl
Uitleg is te vinden onder de tab “hoe dien ik een aanvraag in”. Bij de aanvraag moeten
tekeningen worden toegevoegd. De aanvraag wordt doorgestuurd naar Liander, die contact met u
opneemt en aangeeft bij welke bedrijven offerte kan worden opgevraagd.
Toestemming van het Bestuur van de VVE
Het plaatsen van een oplaadpunt mag pas na schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de
VVE. U dient de aanvraag in te dienen bij het bestuur samen met:
 een offerte en een plan van aanpak van een erkende installateur
 een verklaring van de eigenaren van de omringende carports dat zij zijn geïnformeerd
over de geplande aanleg van een laadpunt en dat zij hun medewerking hierbij zullen
verlenen.
De voorbeeld documenten zijn op te vragen bij de beheerder De Nieuwe Wereld en te vinden op
de website van de VVE.
De plaatsing van het oplaadpunt
De plaats voor de huisaansluiting moet gerealiseerd zijn alvorens de netbeheerder de aansluiting
vanaf de hoofdleiding aanlegt. Deze huisaansluiting dient door de aanvrager binnen de grenzen
van zijn/haar carport gerealiseerd te worden. De netbeheerder voert uitsluitend
graafwerkzaamheden uit tot aan de nieuwe meter op openbaar terrein. Voor graafwerkzaamheden
binnen de grenzen van de carport dient de aanvrager een door de VVE erkende stratenmaker
opdracht te geven. De contactgegevens kunnen bij de beheerder worden opgevraagd.
Aansprakelijkheid
De carporteigenaar/opdrachtgever is aansprakelijk in geval van schade aan de carportunit en/of
omliggende carports dan wel auto's (art 9.5 HHR).
Tevens komen alle kosten die de plaatsing, het gebruik, het onderhoud, de verzekering en indien
nodig, de verwijdering van een oplaadpunt met zich meebrengen, voor zijn of haar rekening (art
9.6 HHR).
De aanvrager dient tevens de eigenaren van de omringende carports op de hoogte te stellen van
de geplande werkzaamheden en draagt zorg voor het minimaliseren van de overlast. Deze
eigenaren zijn verplicht medewerking te verlenen voor het plaatsen van een oplaadpunt (art. 18.4
splitsingsakte).

