Waarom een slimme meter?
De slimme meter beveelt uw verhuurder van harte aan, zeker als u kiest voor zonnepanelen.
De slimme meter biedt u drie voordelen:
1. Correcte registreren van opbrengsten van zonnepanelen
2. Automatisch versturen meterstanden naar de netbeheerder
3. eenvoudiger uw werkelijke verbruik inzien en dus eenvoudiger energie besparen, via de pc of
met een app op uw telefoon of tablet.
Ook is uw privacy gewaarborgd.
U bent niet verplicht een slimme meter te bestellen als u zonnepanelen wilt. De plaatsing van de
slimme meter vindt in de regel op een andere dag plaats, dan de plaatsing van zonnepanelen. Het
plaatsen duurt maximaal een half uur. Uw netbeheerder neemt contact met u op voor plaatsing van de
slimme meter.

Voordeel 1: correct registreren van opbrengsten van zonnepanelen
De bestaande draaischijf-meters draaien in principe terug als er meer zonnestroom geleverd wordt,
dan er stroom verbruikt wordt. Echter, ervaringen laten zien dat dit niet overal goed gaat. Om zeker te
zijn is een slimme meter dan handiger.
Als u een “oude slimme meter” zonder terugleverregistratie heeft (bijvoorbeeld van Oxxio, zie foto) is
een nieuwe slimme meter sowieso verstandig. l deze meter automatisch terugdraaien.

Meer informatie: www.slimmemeters.nl

Voordeel 2: automatisch versturen van meterstanden naar de netbeheerder.
Nu krijgt u jaarlijks de vraag om meterstanden op te nemen, en driejaarlijks komt het energiebedrijf bij
u aan de deur. Met een slimme meter is dit niet meer nodig, omdat meterstanden automatisch worden
verstuurd.

Voordeel 3: uw werkelijk verbruik meten / extra energie besparen?
Wilt u op uw pc of telefoon/tablet uw energieverbruik zien en hier eventueel tips over krijgen? Op
www.energieverbruiksmanagers.nl vindt u een overzicht van (gratis en niet gratis) diensten.
Gratis diensten zijn onder andere:



op uw computer: www.slimmemeterportal.nl
op uw telefoon of tablet: Anna inzicht, gratis app voor ios en app store.

Uw verhuurder heeft geen relatie met deze aanbieders en kan derhalve de kwaliteit van deze
producten niet garanderen.

Privacy?
Als u zich zorgen maakt over uw privacy, kunt u het op afstand uitlezen van de slimme meter uit laten
zetten. U kunt dan geen gebruik maken van de extra functies zoals hierboven genoemd, en u dient
handmatig uw energiestanden door te blijven geven aan de netbeheerder. Meer informatie op
www.slimmemeters.nl.
Plaatsing

