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WIE IS REITH POWER?
Reith Power, in 2015 ontstaan uit Reith Elektrotechniek, is dé laadpaalspecialist van 

zakelijk Nederland. Dankzij onze jarenlange ervaring in de elektrotechniek kunnen wij 
een complete laadoplossing bieden. Wij onderscheiden ons door onze unieke combinatie 

van kennis en ervaring op het vlak van E-mobility, elektrotechniek en duurzaamheid.

WWW.REITHPOWER.NL
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LAADPALEN VOOR VVE’S HOE ZIET ONS PAKKET ERUIT?

LAADPAAL INSTALLEREN

Verenigingen van Eigenaars merken dat er in Nederland steeds meer met elektrische auto’s gereden wordt. De vraag 
naar elektrische laadpalen wordt dan ook steeds groter. Echter, het realiseren van laadpalen bij een VvE vraagt om een 
specifieke aanpak. Zowel de VvE als de gebruikers zijn veelal eigenaar van een totale installatie omtrent de laadpalen. 
Denk aan de installatie ervan, de verschillende laadpunten, het hoogvermogen van de laadpalen en een professioneel 
beheersysteem – allemaal zaken die met elkaar communiceren en elkaar kunnen beïnvloeden.

Daarnaast is het vaak een uitdaging om voldoende (financieel) draagvlak te creëren binnen de VvE, omdat de 
elektrische rijder nu pas aan terrein begint te winnen. Reith Power heeft hiervoor een totaaloplossing ontwikkeld 
die bij uitstek geschikt is voor laadpalen voor de VvE. We nemen het gehele proces, waar VvE’s normaliter zelf 
verantwoordelijk zijn, uit handen en ontzorgen hen compleet.

Reith Power werkt al jarenlang samen met diverse VvE’s op het gebied van laadpalen. Daardoor hebben wij de 
perfecte oplossing voor elektrisch opladen ontwikkeld: de levering van de laadpaal tot de installatie en de backoffice 
wordt volledig voor hen geregeld. Als klant van Reith Power genieten VvE’s niet alleen van deskundig advies en 
persoonlijk contact, maar ook van de beste maatwerk laadoplossingen. Wij gaan te werk volgens een snel en efficiënt 
servicemodel waarbij we de wensen, locatie en elektra-inrichting in kaart brengen.

Op basis van de inventarisatie stellen we een deskundig en compleet advies samen dat we in een persoonlijke offerte 
verwerken. Hierin staan ook de totaaloplossing, garanties, plan van aanpak en beoogde planning helder omschreven. 
Vervolgens kunnen we door onze korte lijnen snel starten met de werkvoorbereiding en installaties. Reith Power biedt 
na de installatie ook optimale ondersteuning en coördinatie bij het backofficesysteem en de nazorg. We blijven te allen 
tijde toezien op een goed functionerende laadpaalvoorziening.
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Het pakket bestaat uit 3 onderdelen:

a. Reith Power legt de infrastructuur aan, geschikt voor 
 de gehele parkeergarage, inclusief alle extra’s  
 zoals load balancing.
b. Reith Power voert alle benodigde elektrotechnische 
 aanpassingen uit in de groepenkast
c. De VvE betaalt hiervoor een éénmalig bedrag aan Reith Power 

a. De gebruiker van een elektrische auto bestelt bij  
 Reith Power een laadpunt
b. Reith Power installeert het laadpunt op de infrastructuur
c. De gebruiker van het laadstation betaalt hiervoor  
 éénmalig een bedrag aan Reith Power.
d. De gebruiker betaalt de geladen stroom aan de VvE

a. De verrekening en facturering van het energieverbruik 
 wordt automatisch en volledig 
 verzorgd door het backoffice systeem van de laadstations
b. De VvE bepaalt zelf het tarief wat ze per geladen 
 kWh wil ontvangen
c. De gebruiker krijgt automatisch een factuur/incasso 
 van het aantal geladen kWh

DE INFRASTRUCTUUR

DE LAADPUNTEN

HET BEHEERSYSTEEM
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INVESTERING

Langs alle parkeerplaatsen (muur of plafond) zullen wij een Qneqt prefab vlakbandkabel van de Zwitserse fabrikant 
Woertz aanleggen inclusief de benodigde voorbeveiligingen en aanpassingen in de groepenkast. Ten opzicht van een 
standaard ronde kabel heeft dit de volgende voordelen:

 Zeer flexibel concept

 Door de unieke techniek van Woertz kan op vrij 
 eenvoudige wijze op iedere gewenste plaats een 
 aftakking geschroefd worden

 Kostenbesparende en veilige oplossing 
 Snelle en eenvoudige montage
 Geen aansluitfouten mogelijk door kabelpatroon

Voor de backoffice en de abonnementen werken we samen met onze partner E-Flux. 
De laadpalen worden gekoppeld aan de E-Flux backoffice waar alle laadsessies geregistreerd worden. 

Het beheersysteem biedt de volgende voordelen:

De totale investering bestaat uit een vast bedrag voor de VvE en een vast bedrag voor de gebruiker.

Uiteindelijk heeft dit voor u meerdere voordelen:
 Door deze opzet worden onzekerheden getackeld voor de VvE, 

 zoals de nog lastig in te schatten groei van elektrische auto’s.
 De VvE betaalt een relatief lage bijdrage.
 De vaste investering voor gebruiker is in lijn met een ‘normaal’ thuislaadpunt.

 Slimme oplossing

 In alle omstandigheden, samen met andere 
 bewoners, een optimaal opgeladen accu. 
 Een automatische verdeling van beschikbare 
 vermogen over meerdere laadpalen. 
 Tot 3x zoveel elektrische auto’s opladen in 
 vergelijking met traditionele oplossingen.

 Eenvoudige installatie i.c.m. Woertz vlakbandkabel

 Doordat het laadpunt alle benodigde elektrische 
 beveiligingen bevat, hoeven deze niet voor 
 elk laadpunt geplaatst te worden. De indeling van 
 parkeerplaatsen kan ongewijzigd blijven.

 Veilig laadstation

 Laadstation bevat de benodigde overstroom- en 
 aardlekbeveiligingen De laadkabel kan vastgezet 
 worden aan het laadstation

 Automatische verrekening mogelijk

 Automatische verrekening van laadkosten binnen de 
 VvE met het  backoffice systeem E-Flux. 
 De gebruikers kunnen in de app van Zaptec hun 
 oplaadsessies en stroomverbruik monitoren

KEUZE TYPE INFRASTRUCTUUR, LAADSTATION, 
BEHEERSYSTEEM EN LOAD BALANCING

Op basis van de inventarisatie sluit het Qcharge concept hier (kosten)technisch het beste aan op uw situatie en 
wensen. Het concept bestaat uit de volgende onderdelen:

De oplaadpunten zijn van het merk Zaptec, een innovatieve producent in oplaadtechniek. Zaptec komt uit Noorwegen, 
een land dat wereldwijd vooroploopt met de verkoop van elektrische voertuigen. Zo was een derde van alle verkocht 
auto’s in 2018 in Noorwegen elektrisch. Het biedt de volgende voordelen:

INVESTERING VOOR GEBRUIKER

INVESTERING VOOR VVE

Investering per laadpaal voor gebruiker   Prijs incl BTW

Aanschaf laadpunt door gebruiker   Circa € 2975,- 

Abonnement E-Flux     € 6,66 per maand + éénmalige aansluitkosten van € 9,95

Investering voor VVE     Prijs incl BTW

Aanschaf infrastructuur     Circa € 300,- á € 400,- Per parkeerplaats

Abonnement E-Flux     € 0,-
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DE INFRASTRUCTUUR:

DE LAADPUNTEN:

HET BEHEERSYSTEEM:

 Alles automatisch vanuit één systeem

 De VvE krijgt toegang tot de E-Flux backoffice waar de  
 tarieven per kWh kunnen worden ingesteld. 
 Uiteraard in overeenstemming met de bewoners. 
 Elke maand factureert E-Flux de laadpas-provider 
 van de bewoners en stort het ontvangen bedrag 
 vervolgens door naar de VvE

 Uitbreidbaar

 Op ieder gewenst moment kan het systeem uitgebreid 
 worden met meer laadpunten

 24/7 support

 E-Flux biedt 24/7 support voor storingen met het backoffice


