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De effecten die logisch leken voor de stadsverwarmingsnetten hebben voor collectieve
binnenhuisinstallaties een geheel andere uitwerking. Veel lobbyorganisaties hebben alarm
geslagen bij de ACM en bij Economische Zaken
om aan te geven dat de Warmtewet dringend
aangepast zou moeten worden. De NL.V.V.E.
heeft als vertegenwoordiger van de branche
‘Stookkostenafrekening’ middels voorbeeldafrekeningen de financiële effecten transparant
kunnen maken. En dat heeft gewerkt.

de Warmtewet te voldoen. Zo hebben wij een
dienst ontwikkeld genaamd ‘Gigajoulemeting
in het ketelhuis’. Hiermee kunt u onder meer
inzicht krijgen in het GJ tarief dat u kunt doorbelasten in de afrekening. Daarnaast hebben
we voor uw bewoners een Monitoringtool én
een ista app ontwikkeld, die volledige inzage
geeft in het energieverbruik. Al deze diensten
spelen in op de eisen die de Warmtewet aan
uw bedrijfsvoering stelt. Meer informatie hierover op pagina 3 en 7

Aanpassingen in de Warmtewet
Op 1 mei 2014 heeft Economische Zaken de
lobbybranche geïnformeerd over de knelpunten die de komende weken nauwkeurig, in
samenwerking met marktspecialisten, geanalyseerd zullen worden. Indien noodzakelijk
ontvangt de Tweede Kamer nog voor de zomer
een voorstel om de Warmtewet op onderdelen
te verbeteren en anders toe te passen. Een
nieuwe wet afvaardigen duurt echter minimaal één jaar. Er kan dan mogelijk tot een overgangsperiode worden besloten. Zodra hierover
meer duidelijkheid bestaat, zullen wij u infomeren.

Naast het invulling geven aan de Warmtewet,
ligt onze focus de komende maanden op het
verhogen van de efficiency. Door een optimale
aansluiting van de IT-systemen van onze klanten op ons billingsysteem, willen wij bijdragen
aan optimalisatie en vereenvoudiging van arbeidsprocessen. Verdere lastenverlaging voor
onze klanten dus! ‘Ontzorgen’ noemen we dat
bij ista.

Geachte relatie,
Met ingang van 1 januari 2014 is de Nederlandse Warmtewet in werking getreden. Veel
organisaties troffen in aanloop naar de invoering hiervan grondige voorbereidingen en
namen begin dit jaar de uitvoering ter hand.
Helaas is de afgelopen periode gebleken dat
veel zaken in deze wetgeving een ongewenste
en veelal ook onbedoelde uitwerking hebben.
De Warmtewet moet waarborgen dat bewoners, die zijn aangesloten op een collectief
warmtenet, ondanks hun afhankelijke positie
inzake warmtelevering een redelijke prijs betalen. Doordat onder een collectief warmtenet
ook de gasgestookte, collectieve binnenhuisinstallatie (zoals blokverwarming) wordt verstaan, is echter een probleem gerezen.

Ondersteunde diensten
Intussen heeft ista haar dienstverleningsportfolio stevig uitgebreid om u te helpen om aan
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Rest mij om u veel leesplezier te wensen.
Groet,
Jörg Plönissen
Directeur
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Monitoringtool en ista app voor eindgebruikers

Op 28 maart 2014 lanceerde ista een monitoringtool voor eindgebruikers en de ista app. Met deze twee
nieuwe applicaties hebben uw bewoners ieder kwartaal inzage in hun actuele verbruik. Deze kunnen
zij vergelijken met bijvoorbeeld hun eigen verbruikshistorie of met het gemiddelde verbruik binnen
het wooncomplex. Door uw bewoners meerdere malen per jaar inzicht te geven in hun verbruik voorkomt
u verrassingen bij de eindafrekening. Bovendien voldoet u hiermee aan de eisen van de EED.

In de maanden april, mei en juni zullen wij al
onze relaties benaderen die radiografische
meters van ons symphonic radio net systeem
toepassen in hun complexen. Met dit meetsysteem kunnen uw bewoners over de nieuwe
Monitoringtool en de ista app beschikken. Veel
relaties hebben al besloten deze tools aan hun
bewoners aan te bieden.
Zo zijn ook uw bewoners snel en eenvoudig in
de gelegenheid om hun individuele verbruik
in de gaten te houden en desgewenst hun
stookgedrag aan te passen. Hierdoor hebben zij
nog meer invloed op hun afrekening. En wie
wil dat nou niet? Besparing leidt immers direct
tot een lagere afrekening!
Eenvoudig voldoen aan eisen EED
De EED wordt met ingang van 2015 van kracht
en stelt de verbruiksafhankelijke afrekening
van warmte en warmwater wettelijk verplicht.
Dit betekent dat ook in complexen met een
collectieve energievoorziening, zoals blokverwarming, het warmte- en warmwaterverbruik
bemeterd en afgerekend moet worden. Ook
stelt de wet dat de bewoners extra gestimuleerd moeten worden om energie te besparen,
door hen twee tot vier keer per jaar inzage te
geven in hun energieverbruik.
Voor veel beheerders is dit geen gemakkelijke
opgave. ista biedt u met de Monitoringtool
voor eindgebruikers en met de ista app eenvoudige oplossingen.
Wilt u hierover meer informatie? Of bent u
nog niet benaderd? Neemt u dan contact met
ons op via 010 2455700.
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Klanten positief over tools voor eindgebruikers
Enkele tientallen relaties hebben al gekozen voor de Monitoringtool en de bijbehorende ista app voor
hun eindgebruikers. Zij vertellen waarom!

Minder vragen over afrekening
“Wij bieden onze bewoners de Monitoringtool en de ista app als service aan. Hiermee geven wij
hen de gelegenheid om tussentijds het eigen verbruik in te zien. Dit geeft duidelijkheid over hoe
en wanneer zij stoken. Mogelijk krijgen we daardoor ook minder vragen over de afrekening.”
Mevrouw J. Geskus, woonadministratie
Woonstichting SSW

Tussentijds inzicht maakt bewust
“Tussentijds inzicht in het eigen energieverbruik maakt bewust! Ook kan het ervoor zorgen dat
je anders naar je energieverbruik gaat kijken. Bewoners in een collectief gestookt complex
denken vaak dat het niet zoveel uitmaakt of je je radiatoren open laat staan of dicht draait. Het
stimuleert als je tussentijds kunt waarnemen dat dit wel degelijk het geval is. Daar zijn de
Monitoringtool en ista app mooie tools voor.”
Dick van Doorn, manager Woondiensten
Veenendaalse woningstichting

Voldoen aan nieuwe wetgeving
“In onze organisatie is de werkgroep ‘Warmtewet’ actief, waaraan ook ista een bijdrage levert.
Wij hebben voor de Monitoringtool en de ista app gekozen om primair te voldoen aan de eisen
van de nieuwe wetgeving. In de app zit alles wat je als bewoner zou moeten zien om bewuster
met energieverbruik om te gaan. We zijn benieuwd welk effect de tools hebben op het energieverbruik; dat zullen we pas achteraf kunnen bepalen. Als een bewoner geregeld zijn standen
checkt en als gevolg daarvan verstandig met zijn energieverbruik omgaat, dan zal dat zeker een
gunstig effect hebben op de afrekening.”
Marcel de Bruin, Speciaal Medewerker Servicekosten & VvE
Woningcorporatie De Woonplaats

Transparantie naar bewoners en beleggers
“Wij hebben gekozen voor de Monitoringtool omdat de huurmarkt erg in beweging is. Het vormt
een prima instrument, waarmee we meer transparantie kunnen bieden aan onze bewoners en
onze beleggers. Tegelijkertijd helpt het ons om de vereisten, die door de Warmtewet gesteld worden, op eenvoudige wijze inzichtelijk te krijgen en na te leven. Als beheerder van onroerend
goed houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zowel op nationaal als Europees
niveau volgen nieuwe regelgeving en technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op.
Dit stelt ons voortdurend voor uitdagingen, die we met een tool zoals de Monitoringtool voor
bewoners makkelijker het hoofd kunnen bieden.”
M.F. (Martijn) Timmers, directeur / eigenaar
B.V. Makelaardij o.g. Peter van Bruggen
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Business circle van A tot Z
ista doet er alles aan om de afrekening van energie- en waterkosten voor u als klant zo gemakkelijk
mogelijk te maken. ista Nederland begeleidt u gedurende het gehele traject, van advies, installatiebegeleiding en metering tot billing, kwaliteitsmanagement en customer care. Een nadere uitleg van
deze complete business circle.

Advies en installatiebegeleiding
Onze deskundige adviseurs helpen u bij het
maken van de juiste keuzes op het gebied van
registratiesystemen zodat u altijd de juiste
keuze maakt. Vervolgens begeleiden wij uw installateur bij het plaatsen en instellen van de
apparatuur.
Meting
Om onze klanten de beste kwaliteit te garanderen ontwikkelt ista haar eigen meetsystemen, met als een van onze nieuwste
aanwinsten de Ketelrendementsmeting (Gigajoule meting in het ketelhuis) genoemd. Vervolgens kunnen wij met alle metertypen
integreren in ons communicatiesysteem. Vanzelfsprekend voldoen al onze diensten en apparaten aan de eisen van de Warmtewet en de
Europese normeringen, die per 1 januari 2015
van kracht worden.
Datacollectie en Monitoring
Alle dagstanden van onze klanten worden via
een modemverbinding geregistreerd in ons
centrale uitleessysteem. Met de Monitoringtool kunt u deze gegevens via onze webportal
zélf in te gaten houden.
Sinds kort heeft ista ook een monitoringtool
voor eindgebruikers en de ista app, waarmee
bewoners hun individuele verbruik kunnen
inzien. Inzage in het individuele verbruik leidt
tot verantwoord energieverbruik, wat op zijn
plaats weer leidt tot energiebesparing.
Bovendien voorkomt regelmatige inzage in de
gegevens dat eindgebruikers voor verrassingen
komen te staan bij de afrekening.
Billing
De Warmtewet stelt eisen aan de maximumprijs voor de warmte die u levert en de afrekening daarvan. Wij maken uw afrekening
geheel overeenkomstig de Warmtewet. Verder
biedt ons geavanceerde billingsysteem ruimte
voor uw wensen omtrent de afrekening.

Cash Management – Debicasso
U zult als geen ander weten dat het afrekenen
van energie- en waterkosten veel tijd in beslag
neemt. Goed nieuws! Met onze dienst Debicasso nemen wij letterlijk alle betalingsprocedures van u over, van betalingen aan het
nutsbedrijf en het incasseren van de voorschotten tot het maken van de eindafrekening. U
heeft er letterlijk geen omkijken meer naar!
Quality Management
Ook op het gebied van kwaliteitsmanagement
creëren wij nieuwe diensten, gebaseerd op uw
wensen. Een voorbeeld hiervan is Errorlisting.
Hiermee worden wekelijks functiecontroles
uitgevoerd op alle meters.
Het eventueel uitvallen van meters wordt

vroegtijdig gesignaleerd zodat deze op tijd gerepareerd of vervangen kunnen worden. Voor
u garandeert dit een betrouwbare meting en afrekening.
Customer Care
Heeft u een vraag of probleem?
Onze klantenservice staat voor u klaar om
vragen van u of uw bewoners over warmte- en
waterafrekening te beantwoorden.
ista Nederland is klaar voor de Warmtewet en
de EED

Bekijk ook onze nieuwe bedrijfsfilm! Ga hiervoor naar onze
website www.istanederland.nl
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Afdeling Debicasso
Incasso- en afrekentraject zoals u het wenst
Steeds meer klanten besteden, naast meting en het opstellen van de afrekening, ook het incasso- en
afrekentraject aan ons uit. Heeft u dit al overwogen? Het betekent dat u als beheerder nu ècht geen
omkijken meer heeft naar de energieafrekening. Jorg Jansen (Manager Finance) en Ester van Vuuren
(Debicasso) vertellen meer.
Jorg Jansen: “Door de implementatie van een
nieuw Debicasso systeem begin 2014 kunnen
we veel doelmatiger werken. Onze focus was
gericht op een efficiënter debiteurenbeheer
om de toestroom van nieuwe klanten beter
aan te kunnen. Dat is gelukt! We sparen nu
veel tijd uit, die we eerder besteedden aan administratieve processen. Dit stelt ons in staat
om nog sneller en adequater te handelen bij
bijvoorbeeld betalingsachterstanden en schuldhulpverlening.
Ester van Vuuren: “We hebben nu ook meer
tijd voor persoonlijk (telefonisch) contact. Dat
is ontzettend fijn. Op persoonlijke titel kun je
makkelijker afspraken maken met bewoners,
wat in veel gevallen leidt tot reductie van de
betalingsachterstanden.”
Maatwerk
Indien u voor Debicasso kiest, vindt uiteraard
eerst uitvoerig overleg met u plaats. In veel
gevallen brengt Ester u een bezoek om u te
informeren en - belangrijker nog - om uw wensen te inventariseren. Ester: “We merken dat
veel klanten de samenwerking met hun eigen
deurwaarder willen voortzetten. Dat is voor
ons geen enkel probleem. We snappen heel
goed dat dat prettig is voor de klant. Het biedt
ook voordelen, omdat we in een aantal gevallen kunnen aansluiten bij de contacten en de
kennis die de deurwaarder al heeft. In veel gevallen zijn er ook op andere fronten betalingsproblemen.
Ons flexibele debiteurensysteem en ons bewonersvriendelijke incassotraject zorgen ervoor dat we altijd maatwerk kunnen leveren
waarmee we onze klanten ècht kunnen ontzorgen. Wij houden onze klanten maandelijks
op de hoogte van de gang van zaken via managementrapportages en natuurlijk laten we
af en toe ook weten dat alles goed verloopt.

Jorg Jansen (Manager Finance) en Ester van Vuuren (Debicasso)

Daarbuiten merkt de klant er eigenlijk niets
van.”
Debicasso en de Warmtewet
Naast Debicasso maken steeds meer klanten
gebruik van onze nieuwe dienst Ketelrendementsanalyse om in één keer helemaal aan de

bepalingen van de Warmtewet te voldoen.
Meer over Ketelrendementsanalyse leest u
elders in deze uitgave.
Neem voor meer informatie contact met ons
op via 010 2455854 of stuur een e-mail naar
fa.debicasso@istanederland.nl.

SEPA
De verwerking van ons betalingsverkeer is sinds februari 2014 geheel SEPA-proof. Ook wordt
er nu gebruik gemaakt van de zogenaamde Europese incasso. Hiervoor geldt dat op uniforme
wijze zowel in het binnenland als de rest van SEPA landen geïncasseerd en betaald kan worden. Hiermee zijn de ‘spelregels’ voor automatische incasso enigszins veranderd. Zo voert de
bank bij iedere transactie nog een extra validatieslag uit, waarbij de machtiging van de bewoner voor automatische incasso door de bank wordt gecontroleerd. Hiermee draagt SEPA
eveneens bij aan een solide debiteurenbeheersysteem.
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Nieuw! Gigajoule meting in het ketelhuis
ista biedt u nog meer gemak bij eisen Warmtewet
ista introduceert een nieuwe dienst op basis van Gigajoule meting in het ketelhuis. Deze dienst, bij ista
bekend als ketelrendementsmeting, is gebaseerd op de eisen die de Warmtewet stelt aan meting en
afrekening van warmte. Hiervoor plaatsen wij een meter in uw ketelhuis. Voorts verzorgen wij een
totaaltraject om te zorgen dat het hele proces voor meting en afrekening exact volgens de regels wordt
uitgevoerd. Niet onbelangrijk! Deze meting wordt door de ACM geadviseerd.
Voor het maken van de juiste berekeningen en
analyses brengen wij eerst de juiste bemetering voor warmte en warm tapwater in uw ketelhuis aan. Hiertoe vindt eerst een uitgebreide
schouwing plaats. Vervolgens leveren wij de
apparatuur en begeleiden we de installateur
bij zijn werkzaamheden. Daarnaast verzorgen
wij de juiste apparatuur om alle meters, inclusief de gasmeter(s), te integreren in ons radiografisch communicatiesysteem.
Door te meten hoeveel m3 gas er gebruikt
wordt en hoeveel GJ dat oplevert, zijn wij in
staat om de efficiency van het ketelhuis nauwkeurig te analyseren. Inmiddels hebben wij al
enkele honderden ketelhuizen op deze manier
bemeterd.
Analyse via de ista webportal
Aan de hand van de meetresultaten maken wij
voor u de analyse. Deze geeft u niet alleen inzicht in het rendement en de levering van uw

warmtevoorziening, het verschaft u tevens informatie voor de berekening van de juiste GJ
prijs. Deze dient u volgens het 'Niet Meer Dan
Anders' principe bij de eindgebruikers in rekening te brengen. De analyse verstrekt verder
alle informatie die nodig is om uw installatie
goed te exploiteren. De meetgegevens worden
per kwartaal in uw Monitoringtool gepresenteerd, via onze ista webportal. Duidelijk en
overzichtelijk.
Achtergronden Gigajoulemeting in ketelhuis
Nog even in het kort de eisen die de Warmtewet aan warmtemeting stelt. De Warmtewet
stelt eisen aan de maximumprijs voor warmte
en aan de wijze van afrekening. Als beheerder
van een collectief gestookt complex dient u
met uw bewoners af te rekenen in GigaJoules
(GJ), volgens het ‘Niet Meer Dan Anders principe’. Hiertoe stelt de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) jaarlijks het maximumtarief vast

voor de vaste kosten en het tarief per GJ. Vervolgens moet u vaststellen welke tarieven u
aan uw bewoners kunt doorbelasten. Hiervoor
is een helder inzicht nodig in het rendement
van uw c.v. ketel. Daarnaast dient u het totaal
aantal verbruikte GJ van het complex vast te
stellen. Dit is vooral van belang wanneer in de
woningen warmtekostenverdelers zijn toegepast (radiatormeters). Aan al deze eisen wordt
met onze nieuwe dienst voldaan. U krijgt inzicht in het totaal aantal aan uw eindgebruikers geleverde GJ. Ook het functioneren en het
rendement van uw c.v. ketel wordt inzichtelijk
gemaakt, waardoor u eventueel energiebesparende maatregelen kunt treffen. Verder vindt
meerdere malen per jaar een toetsingsmoment
plaats om te bepalen of uw GJ tarief lager is dan
het door ACM vastgestelde maximumtarief, of
hieraan gelijk staat.
Neem contact op met uw accountmanager
voor meer informatie of bel ons 010 2455700.
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Nijestee volledig ontzorgd
met Debicasso
“We hebben geen omkijken meer naar de energieafrekening”
Woningcorporatie Nijestee is met circa 13.000 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen.
Ongeveer 30.000 mensen huren een woning van Nijestee. Het bieden van een woonomgeving waar
bewoners zich thuis voelen heeft voor de corporatie de hoogste prioriteit. Motto hierbij is een goede
samenwerking met bewoners, gemeente, andere corporaties, hulpverleningsinstellingen en leveranciers/dienstverleners. In gesprek met Henk Dijk (manager Woonadministratie) over de samenwerking
met ista Nederland.

Henk Dijk

Nijestee omschrijft haar beleid voor de komende jaren kort en krachtig als: ‘Vooruit naar
de oorsprong’. Henk Dijk vertelt: “Wij zullen
ons de komende jaren weer naar onze oorspronkelijke corebusiness richten:
Het verhuren van goede woningen, het realiseren van nieuwbouw en het creëren van een
prettige leefomgeving. We zien dit als ‘de basis
van bestaan’ voor onze bewoners en vinden het
onze taak hieraan bij te dragen. Tegelijkertijd
krijgen de bewoners het bij ons meer voor het
zeggen, op een manier die past in deze tijd. We
nodigen de bewoners dan ook graag uit initiatief te nemen om van hun huis een thuis te
maken in een straat die van hen is”.

Outsourcen en Debicasso
Om nog beter te kunnen focussen op de corebusiness zal Nijestee de diensten die niet direct
met de woning te maken hebben zoveel mogelijk outsourcen. Zo besloot de corporatie bijvoorbeeld al jaren geleden het regelen van
huurtoeslag direct tussen bewoner en de overheid te laten verlopen. “Of het nu gaat om het
regelen van huurtoeslag of het afrekenen van
energie, als corporatie zijn wij bij dergelijke
diensten ‘slechts’ een tussenpersoon, zonder al
te veel toegevoegde waarde. Deze werkzaamheden kunnen beter uitgevoerd worden door
de deskundigen. En wat is eenvoudiger dan het
traject van energieafrekening in z’n geheel bij
ista neer te leggen? Het is bovenal prettig voor
onze bewoners wanneer zij direct met hun vragen terecht kunnen bij ista, daar zit tenslotte
de deskundigheid. Daarom zijn we in 2013 gestart met een pilotproject voor Debicasso.
Naast verbruiksmeting en het opstellen van de
energieafrekening, neemt ista nu eveneens het
incasso- en afrekentraject van ons over”, aldus
Henk Dijk.
Goede afspraken
Belangrijk bij een dergelijk traject is het maken
van goede afspraken; weten wat je van elkaar
kunt verwachten. Tussen Nijestee en de collega’s van ista, Martijn Luger (accountmanager)
en Ester van Vuuren (Debicasso), heeft daarom
uitvoerig overleg plaatsgevonden over de uitvoering van deze dienst.
Henk Dijk: “Het is heel prettig dat ista aan al
onze wensen gehoor kan geven. Wij voeren
een sociaal incassobeleid, dat past bij onze
maatschappelijke rol, maar gaan uiteraard wel

voor de inhoud. Wanneer een bewoner zijn betalingsverplichting niet nakomt, volgt eerst
een bemiddelingstraject. Vroeg-signalering is
hierbij van belang; zo kunnen we erger voorkomen. Wanneer dit niet tot betaling leidt,
volgt uiteindelijk een gerechtelijk traject. ista
neemt dit van A tot Z van ons over en kan zonder onze toestemming gerechtelijke stappen
ondernemen. Onze wens was om hierin met
ons eigen deurwaarderskantoor samen te werken, ook dat is voor ista geen enkel probleem.”
Het vervolg
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met het pilotproject?
Henk Dijk: “Onze ervaringen zijn zeer positief,
we zijn erg tevreden over ista en gaan dit nu
verder uitbouwen.
In al onze complexen zullen we overwegen
naast bemetering, ook de incasso en het afrekenen met de bewoners uitbesteden. Uiteraard
blijven wij als Nijestee financieel eindverantwoordelijk, maar ista ontzorgt ons geheel op
dit gebied. Buiten het feit dat wij deze werkzaamheden zelf niet meer uitvoeren, merken
we er niets van. En dat is een goed teken.
Nijestee is geheel ontzorgt op dit gebied; ista
doet dat gewoon goed.”
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Ketelrendementsmeting in de praktijk
ista ontwikkelt slimme tool voor slimme hoofdgasmeter
ista Nederland heeft een nieuwe tool ontwikkeld om de standen van slimme hoofdgasmeters rechtstreeks op de webportal van de netbeheerder uit te kunnen lezen. Hiervoor loopt een pilot in drie complexen van Woningcorporatie Staedion in Den Haag, waar slimme hoofdgasmeters geplaatst zijn. Via de
webportal van netbeheerder, Stedin, kan ista nu direct over de meterstanden beschikken!
De bestaande, conventionele gasmeters worden door ista in de meeste gevallen voorzien
van een pulsonic om de meetgegevens op afstand uit te kunnen lezen. Met de nieuwe,
slimme hoofdgasmeters, die tegenwoordig
steeds vaker in ketelhuizen worden toegepast, hoeft dat niet meer. Deze meters worden
door onze klanten op de webportal van hun
netwerkbeheerders uitgelezen. Zij geven de
meetgegevens vervolgens aan ons door, waarna
wij hun rendementsanalyses verzorgen. Met
de nieuwe tool van ista is deze tussenstap niet
meer nodig. ista kan nu de gegevens ook zelf
op de webportal van de netwerkbeheerder ophalen.
Pilot Staedion, Stedin en ista
De tool is na overleg tussen Staedion, Stedin en
ista op de ICT-afdeling van ista ontwikkeld en
wordt nu in een pilotproject getest. De bevindingen zijn vooralsnog goed. Staedion hoeft
geen meetgegevens meer aan te leveren. Deze
worden door de slimme meter op de webportal
van Stedin inzichtelijk gemaakt, waar ista ze
zelf rechtstreeks ophaalt.
In de toekomst kunnen alle klanten, die op een
slimme hoofdgasmeter overstappen, op deze
manier ontzorgd worden. ista voert momenteel besprekingen met andere netbeheerders
om deze dienstverlening ook aan hun klanten
aan te bieden.

om de GJ prijs te bepalen, maar ook om meer
inzicht te verkrijgen in het functioneren van
de ketel. Wanneer het rendement te laag is
geeft dat signalen af, waarna er maatregelen
getroffen kunnen worden zoals: Isolatie,
keteloptimalisatie of in het uiterste geval vervanging van de ketel. Uiteraard vindt voordat
de meter geplaatst wordt een uitgebreide
schouwing plaats en kan ook onze gigajoulemeter op afstand worden afgelezen.

Voor alle duidelijkheid: Deze rendementsanalyse geeft vooralsnog geen inzicht in de kwaliteit van de gehele CV installatie. Zo kunnen
storingen aan bijvoorbeeld pompen en branders nog niet op basis van de rendementsanalyse gedetecteerd worden.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met uw accountmanager of bel ons via
010 2455700.

Voorbeeld Rendementsanalyse
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Adres

Energiestraat 1 - 99

Plaats

WARMERDAM

Verbruik & Rendement
Rendementsgroep :

Energiestraat 1
13-02-2014

Datum
Gasmeter
Subgasmeter
Gemeten gasverbruik over de periode 13-02-2014/13-04-2014

13-04-2014

Meternummer

Beginstand

Eindstand

Verbruik

75128362
D19414-219017318

25524,700
9866,501

32082,800
11457,131

6558,100 m3
1590,630 m3 4967,470 m3

741,689

891,959

174,706 GJ

Theoretisch verbruik in Gigajoules (verbrandingswaarde = 0,03517 GJ per m3 gas)
Energiemeter
Gemeten GigaJoule-verbruik over de periode 13-02-2014/13-04-2014

305401229

150,270 GJ
150,270 GJ
86,01 %

Berekend rendement over de periode 13-02-2014/13-04-2014

Rendementsdata
100 %
90 %
80 %
70 %

Energie verloren in het
omvormsysteem (%)

60%
50 %

Gas effectief omgezet in
energie (%)

40 %
30 %

Rendementsmeting
Staedion is ook bezig om in al haar ketelhuizen
rendementsmeting toe te passen, middels de
nieuwe gigajoulemeter van ista. Niet alléén
om hiermee te voldoen aan de Warmtewet of

Monitoring

20 %
10 %
%

Opslaan

Wijzigen

Selectie ketelhuis

E-mail
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Themadagen
keurig na te leven. (zie ook pagina 7).
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u uitgebreid over deze nieuwe tool. Aansluitend
krijgt u tijdens een workshop de gelegenheid
om ermee te werken.

Bijeenkomst bijwonen?
Wilt u ook uitgenodigd worden voor een van
deze themadagen? Mail naar
ineke.baartmans@istanederland.nl of
bel 010 2455865.

VvE Informatiebijeenkomsten 2014
Dit jaar nemen wij maar liefst acht keer deel aan de VvE Informatiemarkt, georganiseerd door
VvE Belang. Vooral voor de zelfstandige Verenigingen van Eigenaars de gelegenheid om zich
door ons te laten informeren over verbruiksafhankelijke afrekening, wetgeving en de diensten
van ista.
Graag ontmoeten wij u tijdens een van de volgende informatiebijeenkomsten.

ista op Energie 2014
Uiteraard treft u ons ook aan op de vakbeurs
Energie 2014 van 7 t/m 9 oktober 2014 in de
Brabanthallen in Den Bosch. Deze beurs is gericht op energiebesparing en duurzame energie. Voor ons een beurs bij uitstek om ook op
deze beursvloer onze relaties te informeren
over de Warmtewet, de EED en de aanvullende
diensten van ista. Graag tot dan!

Ook in 2014 organiseert ista weer themadagen.
De eerste bijeenkomst vindt plaats in juni, met
als thema ‘Gigajoulemeting in het ketelhuis’.
Dit betreft een nieuwe dienst die het u heel
eenvoudig maakt om de Warmtewet nauw-

Beursberichten
VSK 2014
ista stond van 3 tot en met 7 februari 2014 op
de VSK 2014 in de Jaarbeurshallen in Utrecht.
In onze stand werd ondermeer via onze bedrijfsfilm het complete dienstverleningsproces
getoond van Metering en Billing tot Customer
Care, waarmee we de klant geheel kunnen ontzorgen.
Veel aandacht was er voor onze noviteit: de
Monitoringtool voor bewoners en de bijbehorende ista App. Bezoekers konden via de QR
code alvast een kijkje nemen in de demo ista
App. Hier werd flink gebruik van gemaakt en
leverde veel enthousiaste reacties op. Voor veel
relaties was tevens de Warmtewet en de EED
en de ondersteunende diensten van ista onderwerp van gesprek.

Dinsdag 20 mei
Dinsdag 27 mei
Donderdag 5 juni
Dinsdag 28 oktober
Donderdag 6 november
Dinsdag 11 november
Donderdag 27 november
Maandag 1 december

Breda - Chassé Theater
Den Haag - Louwman Museum
Haarlem - Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Apeldoorn - Theater & Congres Orpheus
Eindhoven - Evoluon
Utrecht - Supernova Jaarbeurs
Rotterdam – Ahoy
Nieuwegein – NBC – Jaarcongres

Vanaf 1 juli kunt u zich via onze website registreren en ontvangt u een gratis toegangskaart
voor deze beurs.
Houdt u onze website in de gaten,
www.istanederland.nl

ista magazine |
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De EED klok tikt
In juni 2014 moeten alle EU-lidstaten de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie (EED) in nationaal
recht hebben omgezet. ista bereidt zich in al haar vestigingslanden hierop voor. In Nederland wordt de
EED geïntegreerd in de nationale wetgeving, waarna deze op 1 januari 2015 officieel van kracht wordt.
ista Nederland is er klaar voor! In Zweden is de EED reeds geïmplementeerd, zoals blijkt uit onderstaand
persbericht van ista International GmbH.
EED: Zweedse parlement maakt submetering
verplicht
Essen, 9 mei 2014. Zweden is een van de eerste
grote EU-lidstaten die de EED heeft geïmplementeerd. Hiermee is de verplichting tot
verbruiksafhankelijke afrekening, ook in collectief gestookte gebouwen, in Zweden een
feit. Ook in Duitsland krijgt de uitvoering van
de EED gestalte. Hier ligt de nadruk op inzage
in het verbruik gedurende het hele jaar. De
EED heeft bindende maatregelen ingevoerd
voor het efficiënt gebruik van energie, met
name in de bouwsector. Zij schrijft tevens voor
dat consumenten regelmatig moeten worden
geïnformeerd over hun individuele energieverbruik. Volgens de Europese Commissie kan
door verbruiksmeting en regelmatig inzage in
het eigen verbruik tot 30 % aan energie bespaard worden! De Europese lidstaten zijn verplicht om de relevante voorschriften uiterlijk
per 5 juni 2014 op te nemen in hun nationale
wetgeving. Indien een land zijn wettelijke
verplichting niet nakomt, kan de Europese
Commissie een inbreukprocedure starten.
Tegen deze achtergrond stemde het Zweedse
parlement op 29 april 2014 in met de verbruiksafhankelijke afrekening van warmte- en
warmwaterkosten. Tot nu toe werden de stookkosten in Zweden op niet-consumptieafhankelijke wijze in rekening gebracht. Zowel het
warmte- als het warmwaterverbruik moet nu
met individuele meters worden geregistreerd,
waarna een verbruiksafhankelijke afrekening
kan worden opgesteld voor de bewoners. Dit
leidt tot transparantie in het verbruiksgedrag
en stelt de bewoners in staat om dit gedrag aan
te passen en energie te besparen.
"We zijn verheugd over de beslissing van het
Zweedse parlement," zegt Walter Schmidt,
CEO van ISTA International. "Niet alleen

omdat het een beslissing is die pleit voor meer
energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat, maar ook omdat Zweden hiermee een
duidelijk signaal afgeeft aan de andere EU
landen met betrekking tot implementatie van
de EED."
EED in Duitsland: focus op de maandelijkse
consumptie informatie.
In Duitsland is het sinds 1981 al verplicht om
warmtekosten verbruiksafhankelijk af te rekenen. De komst van de EED biedt hier de mogelijkheid de transparantie van energieverbruik
en energiebesparing te vergroten. Door maandelijkse informatieverstrekking over het individuele energieverbruik, worden bewoners

zich meer bewust van hun verbruiksgedrag.
Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld
hun gedrag aan te passen en de energieafrekening positief te beïnvloeden.
Op basis van de initiële studies in Duitsland
ligt het besparingspotentieel nog eens 10 tot
15 % hoger. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek (door marktonderzoeksbureau Forsa)
blijkt dat ongeveer tweederde van de consumenten in Duitsland graag een paar keer per
jaar informatie ontvangt over hun warmteverbruik. Meer dan de helft van hen wil zelfs
maandelijks geïnformeerd worden of vaker.
Met het verschaffen van maandelijkse actuele
verbruiksdata kan op grond van de Europese
richtlijn in Duitsland aan de wensen van de bewoners worden voldaan.
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