Wie we zijn
Over ons

Warmtemeters dienen op afstand uitleesbaar te
zijn, zoals via een app of een computer.

De nieuwe
Warmtewet
De warmtewet verplicht sinds 2014 aan
zorgorganisaties die kwalificeren als
warmteleverancier, het individuele
verbruik per woning te meten en te
verrekenen. Dit heeft grote gevolgen:
-

-

U dient zich aan te melden bij De
Autoriteit Consument en Markt
(ACM) als leverancier;
U dient een leveringsovereenkomst
op te stellen met de huurder;
U mag niet meer dan een
gemaximeerd energietarief in
rekening brengen;
U dient het warmteverbruik per
huurder individueel te meten via
een op afstand uitleesbare
warmtemeter, een
warmtekostenverdeler of via een
kostenverdeelsystematiek;
U dient gespecificeerde
maandfacturen en jaaropgaves op
te stellen;
U dient een storingsregistratie en
compensatieregeling op te stellen.

ees Holland heeft ruimschoots ervaring
met het besparen van energie in de
zorg. Zij streeft ernaar om energieefficiënte oplossingen te integreren
met de werkprocessen van haar
klanten. ees Holland heeft vanuit deze
visie het product “Warmtemeter
Services” ontwikkeld voor de
zorgsector. Met de nieuwe Warmtewet
is er behoefte aan een partner die
zorgorganisaties begeleidt aan de wet
te voldoen en bovendien een
optimaal rendement te behalen. Een
win-win situatie voor de organisatie én
cliënt is hierbij het uitgangspunt.

Contactgegevens
Neemt u gerust contact met ons op
voor informatie of een vrijblijvende
afspraak:
Werner Boom
06-41722490
w.boom@ees-energyneers.com
Fabienne Heidemann
06-41542763
f.heidemann@ees-energyneers.com
Europark 12
4904 SX Oosterhout
Ontwerp en redactie door Fabienne Heidemann, 2014

De nieuwe
Warmtewet,
en nu?
ees Holland heeft de
antwoorden en streeft
naar een energiezuinig
resultaat met een
optimaal rendement.

“met ees kunt u op duurzame
wijze een hoger rendement

Warmtemeter
Service (WMS)

behalen op uw warmtelevering”
ees biedt een Warmtemeter Service
(WMS) die specifiek is gericht op
zorgorganisaties. Wij kunnen u
ondersteunen met de volgende
activiteiten, of u zelfs volledig
ontzorgen:

Illustratie van een collectief warmtesysteem,
zoals blokverwarming.

Ben ik
leverancier?
De Warmtewet beschermt
kleinverbruikers tegen te hoge
warmtetarieven. De wet geldt niet
alleen voor stadsverwarming maar ook
voor kleinere gemeenschappelijke
installaties zoals blokverwarmingen en
WKO installaties. Uiteraard wilt u weten
of uw zorgorganisatie hieronder valt.
Stelt u zich deze vragen:
1. Hebt u een collectief
warmtesysteem welke warmte
levert aan 2 of meer WOZ
objecten? Dit betreft alleen
zelfstandige woonruimten.
2. Betreft het één of meer
aansluitingen onder 100 KW?

Als uw antwoord ja is op beide vragen,
bent u leverancier en valt u onder de
Warmtewet.

Warmtewet
De Warmtewet biedt kansen die u op
slimme wijze kunt benutten. Een
energie-onzuinige installatie kan de
zorgorganisatie geld kosten omdat het
max. tarief niet per definitie exploitatie
dekkend is. Echter, met ees maakt u
zelfs rendement. Bij het plaatsen van
individuele meters, stellen wij óók uw
collectief warmtesysteem optimaal in
(c.q. inregelscan). Dit betekent dat het
systeem fors zuiniger zal zijn en u méér
warmte produceert met minder
energie. U levert dus tegen lagere
kosten warmte en kunt zelfs wat
verdienen op het max. tarief. Hiernaast
biedt ees een energiescan- en advies,
waardoor u ook op andere
componenten, zoals elektriciteit, een
hoger rendement kunt behalen. Tot
slot, kunt u de verzamelde data over
water- en energieverbruik gebruiken
voor levenspatroonmonitoring.














Bepalen of u leverancier bent
volgens de Warmtewet;
Begeleiding
aanmeldingsprocedure &
vergunningsaanvraag ACM;
Meter installatie;
Inregelscan;
Systeem ontwerp;
Energiescan;
Energieadvies;
Proforma nota’s;
Beheer en onderhoud;
Storingsregistratie;
Overige diensten.

Onze medewerkers staan
altijd klaar.

