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Uw bewoners kunnen nu zelf hun energie-
  verbruik in de gaten houden, waardoor zij 
  inzicht krijgen in hun verbruiksgedrag.
  Desgewenst kunnen uw bewoners hun 
  verbruiksgedrag aanpassen, waardoor nog 
  meer energiebesparing mogelijk is.  
  Beperking van uw incassorisico.
  Zonder bijkomende kosten de ista App
  ter beschikking. 
  Flexibel en gebruiksvriendelijk.
  Tevreden eindgebruikers! 

  
  

Met Monitoring voor eindgebruikers 
en
nog meer energiebesparing mogelijk!

 gratis ista App! 

De Warmtewet en EED
Met ingang van 1 januari 2014 is de 
Warmtewet van kracht. Deze wet heeft 
voor u als beheerder / warmteleverancier de 
nodige consequenties. Denkt u bijvoorbeeld 
aan de meldplicht van uw warmtenet(ten) bij 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en 
het afrekenen van de individueel afgenomen 
warmte in GJ, volgens het Niet Meer Dan 
Anders principe. De wet beoogt immers dat 
eindgebruikers van collectief gestookte 
complexen niet teveel betalen voor hun 
warmte en warmwaterverbruik. 

Met ingang van 2015 is ook de EED van 
kracht, die verbruiksafhankelijke afrekening 
van warmte en warmwater in collectief 
gestookte complexen verplicht stelt. Tevens 
is hierin bepaald dat de bewoners extra 
gestimuleerd moeten worden om energie te 
besparen, door hen 2 tot 4x  per jaar inzage 
te geven in hun energie- en waterverbruik. 

Zowel de Warmtewet als de EED stellen de 
nodige eisen aan uw organisatie. 

Als marktleider en specialist in verbruiks-
afhankelijke afrekening van energie en 
waterkosten, ondersteunen wij u hier graag 
bij.   

Daarom heeft ista nu een Monitoring tool 
voor uw bewoners beschikbaar. Deze tool is 
bereikbaar via de ista Webportal.
Ook uw bewoners zijn nu snel en eenvoudig 
in de gelegenheid om hun individuele 
verbruik in de gaten te houden en des-
gewenst hun gedrag aan te passen.
Hierdoor hebben zij nog meer invloed op 
hun afrekening!
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Monitoring voor uw eindgebruikers

 

Met de Monitoring tool voor eind-
gebruikers en de ista App voldoet 
u aan de eisen van de EED!

Met de Monitoring-tool voor uw eindgebruikers voldoet u aan de eisen van de EED! 

 Monitoring en ista App voor eindgebruikers

Waardevolle informatie

 

 

Via onze Monitoring tool krijgen uw bewo-
ners vier keer per jaar een actueel inzicht 
in hun warmte en/of waterverbruik. 
Zij beschikken over hun historisch verbruik 
(tot drie jaren terug), het actuele verbruik 
en het verbruik per radiator. 
Uw bewoners verkrijgen hierdoor een goed 
inzicht in het eigen verbruiksgedrag en 
hebben daarmee nog meer invloed op hun 
afrekening. 
Tevens treffen zij op de webportal informatie 
aan over het betreffende meetsysteem, de 
uitleg van de afrekening en diverse waarde-
volle stooktips. Hiermee voorkomt u niet 
alleen veel telefoontjes van uw bewoners, 
u heeft bovenal tevreden huurders.

De ista App!
Maakt u gebruik van onze dienst Monitoring, 
dan kunnen uw eindgebruikers, zonder 
bijkomende kosten, beschikken over de 
ista App!
De ista App verschaft de eindgebruiker
meerdere malen per jaar inzicht in zijn 
verbruik, in vergelijking met o.a. het eigen 
historisch verbruik en gemiddelde verbruiken 
van het wooncomplex. 
Dit voorkomt vervelende verrassingen bij 
de afrekening!

  
  

  
  

 

 

 

Neemt u contact met ons op voor meer 

informatie, telefoonnr. 010 2455700.

Download de demo ista App!

IOS WindowsAndroid
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