ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE
BEWONERS GERICHT MET VERBRUIK LATEN OMGAAN
EN BESPAREN WAAR MOGELIJK
GROTERE TRANSPARANTIE, MINDER VERBRUIK, MINDER KOSTEN
DAAROM BETER EN MILIEU BEWUSTER

VWV DE ENERGIEBOEKHOUDERS - VWV KOSTENVERDELING - VWV METERING - VWV ONERGY - HET TOTAALCONCEPT VOOR UW ENERGIELEVERING
Al meer dan 30 jaar levert VWV een totaalconcept voor energielevering voor diverse partijen zoals (duurzame) energieleveranciers, projectontwikkelaars,
installatiebedrijven, woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, vastgoedbeheerders, ... VWV verzorgt daarbij het volledige traject, van de levering en
aanleg van meetapparatuur en meetsystemen over online monitoring en facturatie t/m incasso dit alles eenvoudig online te volgen op het VWV Onergy platform.
T. +31 (0) 182 640 775 - E. service@vwvgroup.nl - W. www.vwv.nl

EED

THE ‘ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE’
In december 2018 heeft de Europese Unie de nieuwe Europese
Energierichtlijn (EED) en bijbehorende energiebesparende maatregelen
aangenomen. De EED aanpassing werd gepubliceerd in het officiële blad
van de EU op 21/12/18 jl. en is van kracht geworden op 24/12/18 jl.
De EED doelstellingen zijn in de nationale wetgevingen opgenomen
per oktober 2020 jl.
VANAF OKTOBER 2020: Extract from DIRECTIVE (EU) 2018/2002 amending
Directive 2012/27/EU on energy efficiency - Article 9c (1): Voor de doelstellingen
van artikelen 9a en 9b te realiseren moeten meters en warmtekostenverdelers,
geïnstalleerd ná 25 oktober 2020, op afstand uitleesbaar zijn.
VANAF JANUARI 2022: Waar op afstand uitleesbare meetapparatuur
aanwezig is moeten bewoners maandelijks hun verbruiksinformatie kunnen
ontvangen.
VANAF JANUARI 2027: Extract from DIRECTIVE (EU) 2018/2002 amending
Directive 2012/27/EU on energy efficiency - Article 9c (2): meters en warmtekostenverdelers die niet op afstand uitleesbaar zijn moeten vervangen/
aangepast worden naar op afstand uitleesbare meetapparatuur.

WAT BETEKENT DIT NU PRECIES ?
VANAF 25 OKTOBER 2020: alle nieuw geplaatste warmtemeters en warmtekostenverdelers moeten op afstand uitleesbaar zijn, verbruiksinformatie moet
beschikbaar gesteld worden aan bewoners, dit minstens 2 maal per jaar.
VANAF 1 JANUARI 2022: bij gebouwen met op afstand uitleesbare
meetapparatuur moet maandelijkse verbruiksinformatie beschikbaar gesteld
worden aan bewoners.
VANAF 1 JANUARI 2027: alle gebouwen moeten beschikken over op afstand
uitleesbare meetapparatuur.

UW VOORDELEN BIJ OVERGANG NAAR OP
AFSTAND UITLEESBARE MEETAPPARATUUR
KOSTEN EN TIJDBESPAREND door op afstand uitleesbare meetapparatuur
niet meer nodig naar het gebouw te rijden en mogelijkheid tot proactieve
opvolging van onderhoud.
TRANSPARANTIE en traceerbaarheid voor bewoners, vereenvoudigt en
duidelijk wat minder vragen oproept.
GROTE FLEXIBILITEIT door snel omschakelen van walk-by naar op afstand
uitleesbare meetapparatuur, geen toegang tot de appartementen meer nodig.
DIRECTE DATA BESCHIKBAARHEID afreken- en verbruiksinformatie op
elk moment beschikbaar, geen schattingen meer.
VERBETERING KWALITEIT optimalisatie van interne processen en
professionalisering door het stroomlijnen van workflows.

ZIJN UW METERS AAN VERVANGING TOE ?
De VWV-meetsystemen zijn geschikt om op afstand afreken- en verbruiksinformatie te verzamelen, dit gedurende het hele jaar !
Neem contact op met ons voor verdere informatie !

VWV Nederland
Hoge Ham 89 A - 5104 JC Dongen
T. +31 (0) 182 640 775
E. service@vwvgroup.nl

VWV België
Fr. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
T. +32 (0) 9 265 02 72
E. service@vwvgroup.be

MET DE SERVICES VAN DE VWV GROUP
KAN OOK UW GEHELE ENERGIE-ADMINISTRATIE
VOLLEDIG GEREGELD WORDEN

VWV KOSTENVERDELING
OP BASIS VAN WERKELIJK
INDIVIDUEEL ENERGIEVERBRUIK
VWV is al jaren gespecialiseerd in het verdelen van energiekosten in collectieve systemen. We lezen
de meterstanden op afstand uit en verdelen de collectieve verbruikskosten tussen bewoners op basis
van hun werkelijke, individuele verbruik. We meten niet alleen koelte en verwarming, maar ook warm
en koud tapwater. De VWV-Energieboekhouders dragen zorg voor de facturering.

VWV DE ENERGIEBOEKHOUDERS
FACTURATIE EN INCASSO IN ERVAREN EN
BETROUWBARE HANDEN
De belangrijkste kernactiviteit van VWV - naast monitoring en kostenverdeling - is facturatie en
incasso. Onze ervaren Energieboekhouders incasseren de maandvoorschotten en verzorgen de
facturatie en het incasso van de eindafrekening. Ook het uitvoeren van juridische trajecten kunnen
we voor je verzorgen. VWV beschikt over een eigen facturatie-systeem dat veel mogelijkheden biedt.

VWV METERING
EEN BETROUWBARE ENERGIE-ADMINISTRATIE
BEGINT BIJ NAUWKEURIGE METERS
VWV Metering biedt een ruim scala aan meters en toebehoren. Onze deskundige installateurs
verzorgen de installatie van de meters. VWV kan deze draadloos en op afstand voor je uitlezen. Onze
oplossingen zijn uiterst flexibel en schaalbaar. Of het nu gaat om 20 of 2000 woningen, VWV Metering
heeft voor elke situatie de juiste formule. Zo kunnen we zelfs aan de meest specifieke wensen van je
organisatie tegemoetkomen. Via ons Onergy-platform is het zowel voor de woningbeheerder als de
bewoner zelf mogelijk om de meterstanden te monitoren.

INZICHT VIA HET ONERGY-PLATFORM
COMPLEET ONLINE INZICHT IN DE ENERGIE-ADMINISTRATIE
VOOR ZOWEL BEHEERDER ALS BEWONERS.
Wil je gebruikmaken van de services van VWV, mét het gemak van online inzicht en overzicht
voor jouw organisatie en de bewoners? Vind je het daarnaast een fijn idee dat onze deskundige
energieboekhouders altijd meekijken? Dan is ons Onergy-platform een ideale oplossing. Onergy
is hét online energieboekhoud-platform voor woningcorporaties, VVE’s, warmteleveranciers en
vastgoedbeheerders die de energiemeting en -boekhouding goed geregeld willen hebben voor
hun bewoners. En zelf 24/7 inzicht en overzicht kunnen houden op het platform.

www.vwvgroup.nl

