
Wat is V3? 

V3 is een app die Verenigingen van Eigenaren helpt bij het verduurzamen. V3 is een product van 

VASDplatform, ons platform voor vastgoedbeheer innovatie. Hieronder leest u wat V3 is, waarom het 

werkt en hoe u als VvE beheerder mee kunt doen om de verduurzaming bij VvE’s te versnellen. 

 

V3 

V3 laat de gebruiker zeer eenvoudig, snel en betaalbaar een 

verduurzamingsplan maken. Met een top 10 van bepalende 

gebouwelementen geeft V3 automatisch een maatwerk 

verduurzamingsadvies. Elk advies heeft drie verschillende  

ambitieniveaus. De kosten, terugverdientijden en besparing zijn bij 

elke keuze, bij elk gebouwonderdeel te zien. Elke eigenaar binnen 

de VvE kan met de V3 app een eigen voorkeur voor verduurzamen 

aangeven. Dit ambitieniveau wordt samen met de geplande 

onderhoudsmomenten anoniem gedeeld met de gemeente. Met 

lokale adviezen en afstemming kan gezamenlijk meerwaarde in een 

hoger ambitieniveau gevonden worden.  

 

Makkelijk 

De gebruiker voert de gegevens in voor het onderhoudsplan. Dit 

kan door gegevens uit een eerder MJOP te gebruiken of door een 

aantal basisvragen te beantwoorden. Hiermee wordt automatisch 

een onderhoudsplan en verduurzamingsplan gemaakt. De gebruiker 

kan eenvoudig kiezen uit de verduurzamingsambities voor elk 

element. Van elke keuze staat duidelijk weergegeven wat de 

meerkosten zijn in combinatie met regulier onderhoud, wat de 

subsidie mogelijkheden zijn en hoelang de terugverdientijd is. Het 

onderhoudsplan voor de VvE wordt anoniem gedeeld met de 

gemeente voor afstemming op wijkniveau. 

 

Informatie delen en communicatie 

De natuurlijke onderhoudsmomenten, waarop verduurzamen 

economisch het meeste zin heeft, en de verduurzamingsambities 

worden anoniem gedeeld met alle gemeenten via de DEGO viewer 

van de VNG. V3 geeft aan waar de verduurzamingskansen liggen 

en waar VvE’s staan in ambitie en onderhoudsplanning. Met de 

informatie van VvE’s en sociale woningen tezamen ligt er een 

goede basis voor wijkuitvoeringsplannen volgens Transitievisie 

Warmte. Gemeenten kunnen via de DEGO viewer met een link de 

communicatie starten met 1 of meerdere VvE’s via onze online 

communicatie pagina voor gemeenten. Zo kan de gemeente 

maatwerk leveren in advisering en subsidies. 
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Laagdrempelig en snel resultaat 

Het gebruik van V3 is heel eenvoudig. De gebruiker download de app, voert de gegevens in en 

personaliseert het verduurzamingsplan. Zodra de eerste gebruiker binnen de VvE de gegevens 

ingevoerd heeft kan iedere eigenaar zelf verkennen welke verduurzamingsopties het beste passen bij 

de persoonlijke wensen. V3 geeft een onderhoudsplan met slechts 10 onderdelen. Hierdoor is het 

overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. De VvE voorzitter maakt het onderhouds-, en 

verduurzamingsplan definitief en is verantwoordelijk voor de persoonlijke communicatie met de 

gemeente.  

 

Algemene Leden Vergadering 

Doordat elke VvE eigenaar het ambitie niveau kenbaar 

maakt via de V3 app is draagvlak voor verduurzaming 

voor een Algemene Leden Vergadering al bekend. De 

gemeente kan maatwerkadvies over subsidies en 

energietransitie plannen toesturen zodat de ambitie 

van de leden gespiegeld kan worden met de plannen 

van de gemeente. Of nodig de gemeente uit op de 

Algemene Leden Vergadering voor afstemming en het 

maken van de beste keuzes in de energietransitie. 

 

Reserveer nu! 

U kunt V3 nu al reserveren voor uw VvE eigenaren. U wordt betrokken bij de beta test om uw 

wensen omtrent het gebruik en implementatie te optimaliseren. Ook krijgt u een eigen online 

omgeving waarin u de verduurzaming van al uw VvE’s als geheel kunt volgen. Zo ziet u bijvoorbeeld 

hoeveel ton CO2 u totaal helpt besparen. 

Meldt uw VvE’s nu aan om begin 2023 licenties te kopen voor de VvE eigenaren in uw beheer. Met 

uw aanmelding spreekt u de intentie uit om zodra de V3 app gereed is licenties voor uw VvE’s aan te 

schaffen. Met V3 geeft u uw VvE’s een betaalbaar maatwerk verduurzamingsadvies en de 

communicatie mogelijkheid om, in afstemming met de gemeente, de juiste keuzes te maken in de 

energietransitie. 

De licentiekosten zijn eenmalig.  

• Kleine VvE   tot 5 woningen  € 50,- 

• Middel grote VvE  tot 20 woningen € 200,- 

• Grote VvE  20+ woningen  € 300,- 

Betalen gebeurt pas bij afname wanneer de software definitief geleverd wordt begin 2023. U kunt 

uw gewenste aantal licenties reserveren door een pre order te plaatsen op 

https://vasdplatform.nl/v3/ 

 

Dank voor uw vertrouwen! 

Kristian Dansen 

https://vasdplatform.nl/v3/

