
 
 
 

Kluswijzer laadpunt bij eengezinswoning 
 
U parkeert uw elektrische auto op uw eigen terrein, voor uw eigen garage of onder uw carport en u 
wilt een eigen laadpunt aanleggen. Daarnaast heeft u van de gemeente toestemming om hier te 
parkeren (het is een formele parkeervoorziening). Hier leest u wat de voorwaarden zijn. 
 
Toestemming zelf aangebrachte verandering (ZAV) 
Voordat u een laadpunt aanbrengt, vraagt u toestemming aan bij Woningstichting Vecht en 
Omstreken. Dat kunt u doen door uw plannen kort te omschrijven in het aanvraagformulier (ZAV).  
 
Als het formulier bij ons binnen is, beoordelen wij deze. Eventueel komt er een medewerker bij u op 
bezoek om de situatie te bekijken. Wij laten u binnen drie weken na ontvangst schriftelijk weten of wij 
akkoord gaan met de verandering en aan welke eisen de verandering moet voldoen. 
 
Uw aanvraag 
Bij uw aanvraag levert u de volgende informatie en/of documenten aan: 

 Vergunning voor parkeren op eigen terrein (er is een oprit) van de gemeente; 

 Situatietekening/schets: waar komt het laadpunt, waar wordt geladen; 

 Offerte van een erkend installateur die het laadpunt komt plaatsen (incl. overzicht aanpassingen in 
meterkast); 

 Informatie over merk en type laadpunt; 

 Capaciteit van de aansluiting, inclusief check bij netbeheerder of verzwaring nodig en mogelijk is. 
 
Kwaliteitseisen 
Installatie van het laadpunt gebeurt volgens de NEN1010 rubriek 722 en installatievoorschriften van 
de fabrikant. 
 
Onderhoud en schade 
Het onderhoud aan het door u aangebrachte laadpunt is voor uw rekening. Vecht en Omstreken kan 
daarnaast regulier onderhoud en woningverbeteringen/renovatie uitvoeren zonder meerkosten. Als 
bijvoorbeeld onderhoud aan de buitengevel nodig is, verwijdert u op eigen kosten het laadpunt tijdelijk 
zelf. 
 
Vecht en Omstreken is niet aansprakelijk voor schade aan uw laadpunt als gevolg van brand, storm 
of inbraak. U kunt de wijziging bij uw inboedelverzekering opgeven en het verzekerde bedrag 
verhogen. 
 
Wat te doen bij verhuizing 
In de brief waarin wij u toestemming verlenen voor het uitvoeren van de werkzaamheden staat 
duidelijk vermeld welke consequenties de installatie heeft bij verhuizing.  

 U kunt het laadpunt meenemen met achterlating van een veilige situatie en herstellen van 
eventuele schade of 

 U kunt het laadpunt om niet achterlaten, mits deze voldoet aan de regelgeving (aan te tonen met 
een recente NEN1010 keuring te beoordelen door Vecht en Omstreken). U ontvangt geen 
vergoeding. 

 


