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DE AANVRAAGPROCEDURE

KOM IK IN 
AANMERKING?

TAKE CHARGE 
TOGETHER.

EV OF PLUG-IN HYBRIDE

PARKEREN

GEBRUIKERSGROEP

WOONPLAATS

VOORGEVEL

Ik mag, maar moet geen eigenaar zijn van een 
elektrische of plug-in hybride wagen.

Ik heb de mogelijkheid om mijn wagen te 
parkeren voor mijn woning.

Ik ben met nog twee anderen die samen met mij als 
gebruikersgroep van drie de Archie kunnen delen.

Ik woon of werk in een (rij)woning met een afstand 
van 1,25m tot 1,50m tussen mijn gevel en mijn 
geparkeerde wagen .

Mijn voorgevel is niet beschermd of behoort niet 
tot een beschermd dorps- of stadsgezicht.
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CHECK JE GEVEL

Is jouw voorgevel een beschermde gevel?

Kijk op https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/
zoeken of jouw voorgevel geen 
beschermde gevel is of ligt in een 
beschermd dorps- of stadsgezicht.

Is jouw gevel of omgeving beschermd?

ZORG VOOR DRIE GEBRUIKERS

Krijg toelating van de gemeente.

Ja! Vraag eerst een advies bij 
Agentschap Onroerend Erfgoed.

Neen! Ga verder naar de volgende 
stap.

Meld je via onze website om op 
onze kaart te staan als woning die 
zijn laadpaal graag deelt.

Spreek buren aan die 
een EV hebben.

Doe een oproep via een 
buurtplatform of via jouw sociaal 
netwerk.

Steek een folder  zoals op pagina 
8 in de brievenbussen van je 
buren.

Hoe doe je dat?
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AANVRAAG BIJ DE GEMEENTE

De dienst mobiliteit helpt je verder.

Dien een aanvraag in bij de dienst mobiliteit van je 
eigen gemeente. Op pagina 9 vind je de begeleidende 
documenten terug. 

Hou ons op de hoogte zodat we dit mee kunnen 
opvolgen.

BESTELLEN

Alles is in orde!

Bestel alvast je gevel Archie zodat het bestelproces al in 
gang gezet kan worden terwijl je wacht op je toestemming. 
Vul het formulier in via de QR code en ga naar onze website!
Krijg je toch geen toestemming? Dan krijg je natuurlijk een 
volledige terugbetaling!  

www.archie.energy

!

DE AANVRAAGPROCEDURE

HOE GAAT HET 
IN ZIJN WERK?

READY FOR 
CHARGING YOUR LIFE!



ARCHIE BRENGT BUREN SAMEN

BESTE BUUR,

BEGELEIDENDE DOCUMENTEN AANVRAAG GEMEENTE

GEACHTE,

Heb je een elektrische wagen of plugin hybride (besteld)? 
Of twijfel je nog over een aankoop en wens je in de buurt 
comfortabel te laden? Dan hebben wij dé oplossing voor jou! 

Wij gaan aan onze woning      adres.                                                                                                                          
een gevel-Archie plaatsen en zoeken daarvoor nog een 
medegebruiker die deel wil uitmaken van onze gebruikersgroep 
van minstens drie personen. Het voordeel van opladen aan de 
gevel-Archie is dat je je laattijd en parkeerruimte kan reserveren 
en dus nooit met een lege batterij aankomt en dan geen (laad)
plaats vindt.

Voor meer info kan je terecht op https://archie.energy/ of kan je 
mij contacteren op:

   telefoonnummer.                                             e-mail. 

Met vriendelijke groeten,
Je buur

   naam.                                            

Wij zouden graag een laadpaal installeren aan onze rijwoning en doorheen onze zoektocht lijkt ons de gevellaadpaal Archie, 
die het uitzicht heeft van een regenafvoer, een eventuele uitkomst voor zowel woning als onze straat. Gezien de behoefte, 
de wandelafstand tot een laadpunt in onze buurt, het comfort en laadzekerheid is deze gevellaadpaal een ideale oplossing.

Voor meer info: https://archie.energy/.

Het voordeel van de gevel-Archie, voor zowel ons als de stad, is dat wij deze gaan delen met een aantal buren. Door te 
delen moet niet elke buur een eigen laadpunt installeren en wordt een overbelasting van het elektriciteitsnet vermeden.

Aangezien de laadzekerheid de versneller is in de stedelijke elektrificatie is een parkeerzekerheid noodzakelijk. Gelijkaardig 
met een deelautogroep vragen wij aan de stad een voorbehouden semipublieke parkeerplaats aan voor de Archie-
deellaadgroep.

Aanvullend op het delen van onze laadpaal wensen wij ook graag de stroomoverschotten van onze (toekomstige) 
zonnepanelen te delen met de buurt. Ook dit zal ten goede komen aan het elektriciteitsnet en de stedelijke 
klimaatambities.

Waar zit volgens ons de win-win?

Voor de stad:
- Versnelde stedelijke elektrificatie met een bijdrage tot de stedelijke klimaatambities
- Geen grote en dure infrastructuurwerken, enkel de inrichting van de parkeerplaats
- Verdere stimulering van de stedelijke deeleconomie
- Geen EV-zoekverkeer in onze rustige woonbuurten
- Meer sociale contacten tussen buren

Voor de gebruikers:
- Betaalbaar thuisladen op comfortabele wandelafstand

In bijlage vindt u alvast ons aanvraagformulier om een toelating, voor het installeren van een gevel Archie met bijhorende 
inrichting van een semipublieke parkeerplaats, te bekomen.

Uitkijkend naar een positieve respons van de stad en daaropvolgend de installatie van een delend buurtlaadpunt.

Met hoogachting

Je naam

Om de aanvraag bij de gemeente (dienst mobiliteit) gemakkelijker te maken, hebben we het aanvraagformulier in deze 
QR-code gestoken. Hiermee bekom je een toelating van de stad om een gevel-Archie te mogen installeren en de inrichting 
van een semipublieke parkeerplaats voor de Archie-deellaadgroep door de gemeente. 
De begeleidende e-mail voor dit formulier vind je hieronder.

LED-verlichting zodat 
je auto, je laadkabel en 
het voetpad altijd goed 
zichtbaar is.

Je kabel insteken wordt 
extra comfortabel door de 
automatisch gemotoriseerde 
arm.

Duurzaam en stevig 
door de aluminium 
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LET’S TAKE CHARGE. TOGETHER.

MAAK JE NOOIT MEER ZORGEN OVER WAAR OF WANNEER 
JE KAN LADEN. ARCHIE NEEMT AL JE ZORGEN WEG EN 
BRENGT JE BUREN SAMEN.
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Download de afdrukbare  PDF hier!  

DE AANVRAAGPROCEDURE

WAT HEB
IK NODIG? 
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IT’S LIKE
MAGIC.


