Monitoring:
Voor een optimale aansluiting van
het energie- en waterverbruik en
het voorschotbedrag

Voorkom hoge nabetalingen met Monitoring
Als beheerder / verhuurder legt u jaarlijks
uw bewoners / huurders de afrekening
verwarmingskosten voor.
En uiteraard hoopt u dat uw huurders
niet voor vervelende verrassingen komen
te staan als het gaat om bijbetaling.
Want dat betekent namelijk dat de hoogte
van het verbruik niet aansloot bij
het verwachte verbruik en u achteraf een
betalingsregeling moet treffen met de
desbetreffende bewoner(s).
De vraag die u zich dan natuurlijk zult
stellen is: Hoe verhoudt het verbruik
van de bewoners zicht opzichte van
elkaar en ten opzichte van vorig jaar?
®

Met behulp van ons symphonic radioregistratiesysteem, waarmee meterstanden op afstand uitgelezen worden,
is het mogelijk u gedurende het jaar inzicht
te geven in het verbruiksgedrag van uw
bewoners. Door de energie- en/of waterverbruiken onderling te vergelijken of de
individuele verbruiken met die van de voorgaande afrekenperiode te vergelijken,
kunnen wij u inzicht geven in het energieen/of waterverbruik van uw bewoners,
zodat u hier mogelijk op kunt anticiperen.

Monitoring

Door het verbruik te monitoren kunt
u de bewoners met afwijkend stookgedrag hiervan tijdig in kennis stellen.
U heeft zo tevens de mogelijkheid het
voorschotbedrag in overleg met de
desbetreffende bewoner(s) tussentijds
aan te passen.
Als beheerder weet u als geen ander
hoe vervelend het is om uw bewoners /
huurders met een hoge bijbetaling te
moeten confronteren en eventueel een
betalingsregeling te moeten treffen.
Met monitoring behoort dit tot het
verleden.

Voordelen
Beperking incasso risico
Extreme afwijkingen in energie- en waterverbruik in een vroeg stadium gesignaleerd
Overzichtelijke rapportage per bewoner
Mogelijkheid tijdig anticiperen op afwijkend
verbruik
Afstemming voorschot en verbruik
Geen hoge bijbetalingen of betalingsregelingen achteraf
Beperking bewonerscontact over de
afrekening
Tevreden bewoners
Optimaal gebruik mogelijkheden
®
radioregistratiesysteem symphonic

U voorkomt niet alleen veel telefoontjes
en brieven van uw bewoners; u heeft
bovenal tevreden huurders.
Neemt u contact met ons op voor meer
informatie, telefoonnr. 010 2455700.

Inzicht in verbruiken

Vergelijk van het warmteverbruik van
de percelen onderling
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Vergelijk van het warmteverbruik van
de percelen onderling en t.o.v.
de vorige afrekenperiode

Inzicht in het warmteverbruik per vertrek
in een perceel

Vergelijk van het waterverbruik van de
percelen onderling en t.o.v.
de vorige afrekenperiode
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