
Mede-eigendom en laadpalen, 
hoe begin je er aan?





Uitdagingen voor u als retail developer

1.  Coördinatie met alle partijen:  
 netbeheerders, laadpalenproducenten, stad of gemeente, ...

2.  Geen tijd, noch expertise in een zeer complexe materie 

3.  Het idee “verkocht” krijgen aan de eigenaars

4.  Toekomstgerichte integratie van infrastructuur voor 
 elektrische voertuigen in het totale masterplan van uw site

5.  Klare kijk behouden op wetgeving, fiscaliteit en  
 subsidies stroominfrastructuur laadpalen

Onze expertises

Multitechnieken  •  Power & EM  •  Automatisatie
Piping  •  Support & Onderhoud 

DECAT
BEHARTIGT UW BELANGEN 



Als specialist én expert in energieverdeling 
ondersteunt DECAT u in àlle deelfacetten

• Uitgekiende voorstudie met duidelijke ROI-scenario’s. 

• Coördinatie met de netbeheerder voor een naadloze aansluiting 
van laagspannings- en hoogspanningsnet.

• Installatie van hoogspanningscabine, bekabeling en laadpalen volgens 
de alom geprezen DECAT-standaard.

• Ook na de installatie maakt DECAT het verschil met een uitstekende 
support: real time monitoren van energiesituatie met dashboards.

• Dankzij de lifetime service van DECAT geniet u levenslang van een 
goed onderhoud en installatie.

TOTAALONTZORGING 
LAADINFRASTRUCTUUR



Interne exploitatie

• Verlicht uw energiefactuur met 50 % besparing op uw 

distributiekost ofwel 25% op uw totale energiekost.

• 25% besparing op de laadkost van uw wagenpark

• Maak maximaal gebruik van de subsidies en fiscale 

voordelen waarop u recht heeft. Vraag naar onze paper!

“ ROI + ”  
(semi-)publieke exploitatie

Vlaanderen wil voor eind 2025 
minstens 35.000 publieke 

laadpunten beschikbaar hebben! 

Verdien tot 3,5x  
uw energiekost terug! 

ROI: MAAK KENNIS MET 
DE VOORDELEN EN 
OPPORTUNITEITEN VAN 
HOOGSPANNING!



HET EV–ECOSYSTEEM:  
1 PARTNER, ALLE EXPERTISES,  
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

CPO: Charge Point Operator
regelt alle achterliggende 
betaal- en netwerkverkeer

Laadpalenproducent

Netbeheerder



Wat doet DECAT voor u:
• Single Point of Contact, van studie tot onderhoud
• Technische expertise dankzij professioneel team met 

jarenlange ervaring
• Maximalisatie van uw rendement
• Onafhankelijke partner met toekomstgerichte visie
• Ruime keuze aan laadsystemen en 

hoogspanningsinfrastructuur in functie van uw noden 
en wensen

• Slimme energieverdeling met state-of-the-art hoog- en 
laagspanningsvoorzieningen en monitoringapparatuur

• Integratie met oplossingen voor groene energie



empowering your EV

Vraag vandaag nog uw offerte via  
ev@decat.be

051 555 001 
ev.decat.be


