
Wat is V3? 

V3 is een app die Verenigingen van Eigenaren helpt bij het verduurzamen. Met V3 kan elke VvE 

eigenaar in Nederland zelf keuzes maken in verduurzaming. 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. 

• Overzichtelijke gevolgen van elke keuze voor een solide lange termijn vastgoed strategie 

• Communicatie tussen gemeenten en VvE’s voor maatwerk afspraken voor de 

wijkuitvoeringsplannen in de Energietransitie 

• Vastgoed onderhoud voor woningen is niet complex u kunt het zelf met V3! 

 

Verduurzamen is samenwerken! 

 

V3 

V3 laat de VvE eigenaar zeer eenvoudig, snel en betaalbaar een 

verduurzamingsplan maken. Met een top 10 van bepalende 

gebouwelementen geeft V3 automatisch een maatwerk 

verduurzamingsadvies. De energietransitie plannen van de 

gemeenten worden gebruikt om de planning van het verduurzamen 

van de VvE te optimaliseren met de geplande energietransitie. 

Alleen de eerste gebruiker hoeft de bevestigingstappen van het 

onderhoudsplan te doorlopen. De VvE voorzitter bevestigd het 

onderhoudsplan. Alle andere gebruikers kunnen nu zonder gedoe 

kennisnemen van de verduurzamingsadviezen op 4 eenvoudige 

niveaus om uit te kiezen. Bij elke keuze hoort een video met de 

voor-, en nadelen zodat iedere eigenaar een persoonlijke voorkeur 

aan kan geven. 

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.  

 

Algemene Leden Vergadering 

Elke VvE eigenaar geeft het gewenste verduurzamingsniveau 

door via de V3 app. Zo is al voor de Algemene Leden Vergadering 

bekend wat de behoefte is. De gemeente kan via de app 

uitgenodigd worden tijdens de vergadering voor een eventuele 

extra toelichting van de plannen van de gemeente. Door 

maatwerk subsidies, afspraken en de afstemming van 

planningen wordt een hoger verduurzamingsniveau mogelijk. 

 

V3  
 



Niveaus  

• Nul: Geen investering en minimaal onderhoud.  

Geen lange termijnoplossing, geen extra kosten. 

• Basis: Alvast gaan sparen voor isolatiemaatregelen in de schil 

en deze slim combineren bij regulier onderhoud. Laaghangend 

fruit als spouwmuur isolatie of zonnepanelen voor de 

algemene ruimte waar de terugverdientijden zeer kort zijn. 

 

Rekening houden met de toekomst, weinig noodzaak 

energiebesparing. 

 

• Midden: Maatregelen met korte terugverdientijden worden 

naar voren gehaald. Aanpassing VvE financiën voor 

verduurzaming. Installatie verduurzamen indien levensduur 

ruim onder Energietransitie planning gemeente ligt. 

 

Slim verduurzamen en voorbereiden op de toekomst. 

 

• Hoog: Binnen 5 jaar gasloos, geoptimaliseerd ingeplande 

renovatie. Installatie keuze voorbereid op gemeentelijke 

Energietransitie strategie. 

 

Volledig en snel verduurzamen. 

 

Informatie delen en communicatie 

De natuurlijke onderhoudsmomenten, waarop verduurzamen 

economisch het meeste zin heeft, en de verduurzamingsambities 

worden anoniem gedeeld met de gemeente. Door het verbinden van 

de plannen van de VvE’s en de gemeente wordt er gezamenlijk een 

optimale route in de energietransitie gevonden. In V3 kan de 

gemeente updates over verduurzamen sturen naar specifieke VvE’s. 

Ook geeft V3 de mogelijkheid tot directe communicatie tussen VvE en 

gemeente voor afstemming van maatwerk over advisering, planningen 

en subsidies. 

 

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.  



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  tot 50 woningen € 500,- 

• Zeer grote VvE  50 of meer woningen informeer! 

Betalen gebeurt pas bij afname wanneer de software definitief geleverd wordt in 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 

06 48481696 

https://vasdplatform.nl/contact/
https://vasdplatform.nl/v3/

