Bijlage b bij Parkeerregeling Fontys Hogescholen 2020*
Regeling tarieven opladen e-auto’s




De oplaadpunten op de Fontysterreinen zijn beschikbaar voor Fontys medewerkers,
studenten en bezoekers die beschikken over een elektrische auto.
Voor het vast- en loskoppelen van de elektrische auto is een eigen oplaadpas nodig.
Om op te laden voor het laagtarief stroomgebruik, moeten medewerkers en studenten via
www.fontyskaart.nl het laadpasnummer registreren onder de knop ‘laadpasregistratie’.
De laadtarieven van de e-laadpalen zijn als volgt:
a. Voor medewerkers en studenten die een elektrische auto gebruiken voor het woonwerkverkeer geldt het laagtarief stroom voor het opladen van de elektrische auto
b. Voor externen (bezoekers) geldt het normaal tarief stroom voor het opladen van de
elektrische auto
c. Prijsontwikkeling(en) en/ of inkooptarieven stroom kunnen aanleiding zijn voor herziening
van onderstaande tarieven. De actuele laadtarieven zijn gepubliceerd op
https://connect.fontys.nl/diensten/OenO/Paginas/Regelingen.aspx

Differentiatie laadtarieven stroomgebruik
Laag tarief stroomgebruik
Normaal tarief stroomgebruik




Kosten inclusief BTW
€0,25 per kWh + tarief van €0,25 per uur
€0,35 per kWh + starttarief van €0,605

Opladen is mogelijk voor de duur van maximaal 3 uur met gebruik van een blauwe
parkeerschijf, daarna dient de gebruiker deze plek vrij te maken voor een ander.
Indien de auto er na 3 uur nog staat, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Bij een volgende
overschrijding van de toegestane oplaadtijd volgt een wielklem. Deze bepaling is niet van
toepassing op mogelijke gereserveerde laadparkeerplaatsen voor elektrische dienstauto’s.
De parkeerplaatsen bij de oplaadpunten zijn gekenmerkt met een parkeerbord 'oplaadpunt
elektrische auto'. Het is niet toegestaan om met een traditionele auto hier te parkeren.
Ongewenste parkeerders lopen risico op een wielklem, zoals aangegeven in artikel 4.2. van
de Parkeerregeling. Alvorens wordt overgegaan tot het plaatsen van een wielklem, wordt
conform het bepaalde in artikel 4.2. (sub c) eerst een waarschuwing gegeven.

* Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 augustus 2020, in werking getreden op
1 januari 2021

