
Elektrisch laden in appartements-
gebouwen. Hoe begin je eraan?
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De informatie in deze brochure is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verder
verzoeken wij de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud.



Go Watts merkt dat het aanbieden van laadinfrastructuur in
appartementsgebouwen vaak niet evident is.
- Hoe verdeel je het beschikbare vermogen over een groter aantal gebruikers?
- Hoe vermijd je dat het gebouw zonder stroom valt?
- Mag je de plaatsing van laadpalen weigeren?
- Hoe gebeurt de afrekening van het stroomverbruik?
- Wat met het onderhoud van de bekabeling en installaties?
- Wat met brandveiligheid en AREI keuringen?
 
Go Watts ontwikkelde reeds 1.5 jaar geleden in samenwerking met een aantal
toonaangevende syndici een compleet pakket aan diensten dat een volledig
zorgeloze oplossing biedt voor syndici en de appartementsgebouwen die ze
beheren.

Ontdek in deze brochure waarom Go Watts de specialist is in laadinfrastructuren
voor appartementsgebouwen.

We kijken er alvast naar uit om jou te mogen helpen bij de transitie naar
duurzame mobiliteit. Indien je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt,
aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Team Go Watts

Welkom bij 
Go Watts!



Wie is 
Go Watts?

Bij Go Watts beseffen we
dat duurzaam ondernemen
niet langer meer een keuze
is maar een noodzaak
Energie is een schaars goed.
There is no planet B.

In samenwerking met Go
Forest plant Go Watts voor
elke geplaatste laadpaal een
boom.

Go Watts x
Go Forest

FUTURE-PROOF EN
INNOVATIEF

Bij Go Watts bieden we totaaloplossingen aan
voor zowel particuliere woningen en
appartementen als pleinen voor bedrijven. We
plaatsen laadpalen met het hele ecosysteem van
elektrisch laden en energie-management in
gedachten. Duurzaamheid is watts up. 

Go Watts begeleidt klanten van studie, over
installatie van hun laadstation, tot keuring en
ondersteuning achteraf. Zo kunnen onze klanten
focussen op wat écht belangrijk is.

EXPERTISE WAAR JE
OP KAN REKENEN

Door onze brede kennis bieden wij bewoners
van appartementsgebouwen de beste
oplossing voor vandaag en morgen. We maken
samen met u een plan op en groeien mee
afhankelijk van de noden van de bewoners.

Go Watts is een gepassioneerd team dat de
extra mile gaat voor elke klant, zodat die
gewoon de stekker moet insteken. Altijd op
maat, onafhankelijk en heel flexibel.



Thuis laden in een woning
Thuis laden in een
appartementsgebouw
Thuis laden met een 
elektrische bedrijfswagen

Onze
diensten

Laadoplossingen voor
particulieren

Laadoplossingen voor
bedrijven

Sportclubs  en scholen
met sponsoring

Laden bij werknemers thuis
Laden op de bedrijfsparking

Zelf investeren
Go Watts investeert

Laden in 
appartementsgebouwen



Waarom bouwen vanuit een gemeenschappelijke infrastructuur?
Bij Go Watts raden we af dat elke bewoner in een appartementsgebouw individueel zijn
laadinfrastructuur gaat voorzien op zijn eigen meterkast. 

Initieel kan dit goed werken, maar op termijn zal de installatie overbelast raken en kan het
hele gebouw zonder stroom vallen. Daarom werken wij in onze laadoplossingen vanuit een
gemeenschappelijke elektrische infrastructuur. 

Beveiliging en bekabeling zal dus altijd conform de laatste wetgeving gebeuren.

Hoe bouwen wij een gemeenschappelijke infrastructuur?
Er wordt door onze in-house ingenieurs eerst een studie uitgevoerd. Vervolgens kan de
gemeenschappelijke elektrische infrastructuur aangekocht worden door de VME. Go Watts
kan dit ook financieren zodat de instapdrempel verlaagd wordt. 

Hierna kan iedereen individueel en op eigen ritme beslissen om een laadstation bij Go
Watts te kopen of te huren. Alle elektrische infrastructuur is dan al voorzien en bewoners
koppelen volgens eigen nood en tempo aan.

Bouwen vanuit een
gemeenschappelijke

infrastructuur



De juiste laadpaal voor iedereen
Bij appartementsgebouwen is het heel
belangrijk te werken met intelligente
laadtoestellen die met elkaar kunnen
communiceren.
Je kan bij Go Watts niet alleen een slim
laadstation kopen, maar ook huren. Zo helpen
we wederom de instapdrempel te verlagen
voor alle bewoners. Maximale flexibiliteit, daar
staan we bij Go Watts voor!

Go Watts 
groeit met 

u mee!

Bij Go Watts zijn alle services inclusief
Go Watts begeleidt de klant van studie, tot aankoop van de gemeenschappelijke
elektrische infrastructuur, over de installatie van het meest geschikte laadstation, tot
keuring en ondersteuning achteraf. Zo kunnen onze klanten focussen op wat écht
belangrijk is.
Indien gewenst, kan onze support dienst ook info over de laadsessies beschikbaar stellen
voor alle betrokken partijen (syndicus, bewoners, etc.).

Beveiligde toegang van laadpalen
We zorgen ervoor dat enkel de klant op zijn laadstation kan laden. Bij Go Watts kan je er
ook gekozen worden om het laadstation (semi-)publiek open te zetten zodat vrienden en
familie kunnen laden met hun publiek laadpasje. 



Maar geloof ons niet 
op ons woord...

Stefaan Leliaert, mandataris bij BIV en
gedelegeerd bestuurder bij De Syndic op Radio 1
  
"Elektrisch laden in appartementsgebouw wordt
best aangepakt met een studie en opgebouwd
vanuit een gemeenschappelijke infrastructuur in
plaats van individuele initiatieven."

Beluister hier het volledige
Radio 1 interview van 8min.



 Contacteer ons vandaag nog voor meer info.
 

Onze collega's komen graag langs voor een
uitgebreid informatiegesprek.

 
hello@gowatts.be of 016/79.23.13

66,61 74,94 85,35 



VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN
EN PRODUCTEN SURF NAAR:

G E T  I N  T O U C H

www.gowatts.be

Go Watts

André Emondstraat 38F
3012 Wilsele

support@gowatts.be
hello@gowatts.be

+32 (0) 16 79 23 13



André Emondstraat 38F
3012 Wilsele 
www.gowatts.be


