energy engineering solutions

Holland

eesy Warmtewet

eesy Meters & MECOMS™

eesy Beheer & Onderhoud

De Warmtewet verplicht sinds 2014 aan warmteleveranciers het verbruik van huishoudens met
stads- of blokverwarming individueel te meten
en te verrekenen.

Hoe wordt de Warmtewet ‘eesy’ en voordelig in
samenwerking met ees Holland?

Wanneer u warmte levert aan huishoudens,
heeft u ook te maken met storingen. Binnen de
Warmtewet bent u het grootste gedeelte van
het jaar verplicht om de storing binnen 4 uur te
verhelpen.* Doet u dit niet, dient u de huishoudens financieel te compenseren. Dit kan flink in
de kosten lopen.

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 huishoudens;
- U mag niet meer dan een gemaximeerd
energietarief in rekening brengen (NMDA);
- U dient het warmteverbruik per huishouden te
meten met een op afstand uitleesbare warmtemeter;
- U dient het gemeten warmteverbruik periodiek
inzichtelijk te maken aan huishoudens;
- U dient storingen in de warmtelevering aan
huishoudens binnen 4 uur te verhelpen (in de
zomer 8 uur);*
- U dient een storingsregistratie en financiële
compensatieregeling op te stellen voor huishoudens (i.v.m. het te laat verhelpen van storingen).*
Wij helpen u gereed te maken voor de Warmtewet met eerlijk advies en de juiste producten.
Bovendien streven wij ernaar u maximaal te
ontlasten door slimme en geautomatiseerde
systemen aan te bieden, een optimaal energie
rendement te realiseren, alsook werkzaamheden uit handen te nemen. Met ons wordt het
voldoen aan de Warmtewet niet alleen ‘eesy’,
maar ook voordelig.
Slimme warmtemeter en
-kostenverdeler die op
afstand uitleesbaar zijn.

Wij installeren voor u slimme meters en warmtekostenverdelers met bijbehorende software
waar u online (SaaS) het warmteverbruik van
huishoudens kunt inzien. Hiernaast bieden wij
ook het online MECOMS™ systeem aan, waar u
meetdata, klantinformatie, klantcommunicatie,
leveringscontracten, complete facturatie en
financiën geautomatiseerd en eenvoudig kunt
managen, van meter tot klant. Als u liever
ontzorgd wilt worden, kunnen wij dit voor u
doen.
Een extra service die wij geven is dat wij bekijken hoe de Warmtewet u ook een hoger
rendement kan opleveren. Een energie onzuinige installatie kan geld kosten omdat het wettelijk maximum warmtetarief niet per definitie
exploitatie dekkend is. Wanneer wij de individuele meters plaatsen, stellen wij óók uw collectief
warmtesysteem optimaal in (c.q. inregelscan).
Dit betekent dat het systeem fors zuiniger zal zijn
en u met minder energie méér warmte produceert en een hoger wooncomfort biedt. U levert
dus tegen lagere kosten warmte en kunt zelfs
wat verdienen op het maximum tarief.
Indien gewenst,
kunnen wij u ook
een breder
energiebesparingsadvies geven.
Onze online software is
altijd en overal
toegankelijk (SaaS).

* VVE’s vallen binnen de gedoogregeling van de Warmtewet.

Wij zijn experts in het oplossen van leveringsstoringen omdat wij zowel de warmteinstallatie in
het huis, de installatiedelen buiten het huis en
het warmteleidingnetwerk onderhouden en
beheren. Hierdoor kunnen wij alle type storingen verhelpen. Dit is uniek in Nederland!
Normaliter heeft u met verschillende partijen te
maken, met ons heeft u één aanspreekpunt.
Indien u al een partij heeft die gedeeltelijk in
het onderhoud voorziet, zijn wij een flexibele en
betrouwbare samenwerkingspartner.
Naast het structurele beheer en onderhoud,
hebben wij een 24 uurs storingsdienst waar
huishoudens gebruik van kunnen maken. Onze
storingsdienst voldoet aan alle kaders van de
Warmtewet. Met ons wordt u niet geconfronteerd met onverwachte kosten!

Kijkt u eens op onze site
www.ees-energyneers.nl/ede/
voor onze beheer,
onderhoud en
storingsdienst in Ede.

Wij werken met innovatieve
technieken bij onze leidingdiagnostiek en onderhoud.

www.

Meters

Wij leveren en installeren slimme
warmtemeters en warmtekostenverdelers bij huishoudens.
Wij kunnen ook gebruik maken
van bestaande meters.
Wij monitoren het warmteverbruik
van huishoudens.
Wij stellen pro-forma klantennota’s
op die u kunt versturen.
En/of wij stellen de online software EmmSys in, zodat u altijd en
overal (SaaS) het warmteverbruik
en het functioneren van de meters
kunt monitoren.

-energyneers.nl

MECOMS™

Wij verstrekken het klant informatie
systeem MECOMS™ als online
dienst.
Wij integreren de gevalideerde
warmteverbruiksgegevens van
huishoudens met MECOMS™.
Huishoudens kunnen via het
internet verhuizingen doorgeven.
U kunt geautomatiseerd de klantinformatie, klantcommunicatie,
leveringscontracten, complete
facturatie en financiën managen.
Of wij doen dit voor u,
zodat u nergens omkijken naar heeft.

Meters +
MECOMS™

Beheer +
Onderhoud +
Storingsdienst

Hier kiest u voor de meters, de
EmmSys meetsoftware en het
klant informatie systeem MECOMS™.
Zo bent u van meter tot klant
voorzien van slimme en
geautomatiseerde beheerssystemen.
De uitvoering kunt u zelf doen of
aan ons overlaten, zoals u wenst.

Hier kiest u voor onze beheer,
onderhoud en 24 uurs storingsdienst. Dit houdt in:

24 uurs storingsdienst voor
huishoudens.
Eén aanspreekpunt voor alle type
storingen.

Kies en combineer onze producten en diensten naar wens!
Voor meer info over MECOMS™, ga naar http://www.mecoms.nl

Lekdetectie van warmteleidingen,
óók prognoses!
Periodiek en ad-hoc onderhoud van
warmteleidingen en binnen/buiten
installaties.
Optimaal rendement door tijdig en
secuur onderhoud en inregelscans.
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Te combineren met onze meters en
met MECOMS™.
U voldoet aan alle kaders van de
Warmtewet, dus
géén onverwachte kosten!

