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V3 VVE 
VERDUURZAMEN 

 

 

 

LANDELIJK VERDUURZAMEN VAN VVE’S MET VASD V3  

 
 VVE EIGENAAR  

V3 helpt u een onderhoudsplan 

maken op basis van onze 

vastgoedkennis. 

U krijgt een effectief 

verduurzamingsadvies voor uw 

VvE en uw eigen woning.  

 
   

 

VVE BEHEERDER 

Help uw VvE’s verduurzamen door 

V3 te gebruiken. Krijg inzicht in: 

• Geplande onderhoudskosten 

• Meerkosten voor verduurzamen 

• Subsidies 

• Terugverdien tijden 
 

 

         

 
 

Onder VvE eigenaren is er een groeiende 

behoefte aan inzicht in verduurzamingsopties. 

Met V3 helpt u eenvoudig en voor een zeer lage 

prijs uw VvE’s bij het maken van een goed 

verduurzamingsplan. 

Per gebruiker kost V3 maar €10,- 

Met V3 maakt de gebruiker met behulp van onze 

VASD AI zelf een onderhoudsplan met 

verduurzamingsadviezen erbij. Onze algoritmen 

en vastgoed database maakt voor elke type 

appartement een efficiënt onderhoudsplan. 

Deze informatie wordt anoniem gedeeld met de 

gemeente zodat zij in planning en subsidies 

kunnen afstemmen op de behoefte van de VvE’s.  

V3 helpt u in gesprek komen met de gemeente 

voor succesvolle Wijkuitvoeringsplannen voor de 

Transitievisie Warmte. 

 

Gebruikers kunnen individueel maatwerk 

voorkeuren aangeven. Zo is er overzicht in de 

verduurzamingsambitie van de VvE.  

Sta in direct contact met alle eigenaren van de 

VvE. Met alle wensen van de eigenaren 

meegewogen kan er een gedragen 

verduurzamingsplan worden vastgesteld in de 

Algemene Leden Vergadering. 

Verduurzamen met V3 is eenvoudig en 

betaalbaar. Help uw VvE met verduurzamen 

door de eigenaren zelf het heft in hand te laten 

nemen. 

Meldt u hier aan om begin 2023 gebruik te 

gaan maken van V3 bij de door u beheerde 

VvE'. 

              

GEMEENTEN 

Data van de verduurzamings-

plannen wordt anoniem met de 

gemeente gedeeld. Zo kan de 

gemeente rekening houden met 

de VvE’s bij de energietransitie. 

Gemeenten kunnen in contact 

komen met de VvE en in gesprek 

gaan voor afstemming van 

ambities en subsidies. 

Met de al beschikbare data van 

sociale woningen ontstaan 

mogelijkheden voor efficiente 

Wijkuitvoeringsplannen. 

 

ONZE DIENSTEN 

Lancering begin 2023 
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