Slimme meter
Hoe slim is de slimme meter?

We verbruiken met z'n allen steeds meer energie. Tegelijk
produceren we ook meer energie, bijvoorbeeld met
zonnepanelen. Westland Infra is volop bezig vraag en aanbod van
energie in goede banen, of liever gezegd kabels, te leiden. De
slimme meter vormt straks een centrale rol. Het gemak dat u er
nu al van hebt, is dat de slimme meter de meterstanden op
afstand door geeft.

Woonhuis als energiecentrale
Maak optimaal gebruik van de natuur
- duurzame opwekkers als zonnepanelen,
windmolens en micro-WKK’s
- meer data met slimme meter
- domotica-toepassingen om energieopwekking slim te gebruiken
- elektrisch vervoer als energiegebruiker
en energiedrager

In de slimme elektriciteitsmeter zit de communicatiemodule

De slimme meter als centraalpunt voor afname en opwekking

Duurzame energievoorziening

deze uitleesfunctie overigens op een later moment altijd weer

De slimme meter is de eerste stap naar een duurzame

aan laten zetten. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt,

energievoorziening. In de toekomst wordt steeds meer gebruik

kunt u deze weigeren. U houdt dan uw oude meter, die niet

gemaakt van ‘slimme netten'. Het net ‘weet' waar een tekort of

geschikt is voor nieuwe diensten en toepassingen die u helpen

een overschot aan energie ontstaat. Een overschot kan

uw verbruik omlaag te brengen. Wilt u de slimme meter

ontstaan, doordat bewoners zelf energie opwekken (bijv. met

blokkeren of weigeren, neem dan contact met ons op.

zonnepanelen). Met slimme netten is direct duidelijk hoeveel
energie ergens nodig is, waardoor minder grote investeringen

De kosten van de slimme meter

nodig zijn. Dat is beter voor het milieu en ook niet onbelangrijk:

Voor het installeren van de slimme meter en het verwijderen

het bespaart u geld.

van uw oude energiemeter betaalt u niets. Deze kosten neemt
Westland Infra op zich, behalve als u zelf een aanvraag doet

Bescherming van uw gegevens

voor een slimme meter. U betaalt wel, net als nu, voor

Westland Infra en uw energieleverancier houden zich aan de

meterhuur. De toezichthouder ACM ziet toe op onnodige

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw

tariefstijgingen.

gegevens optimaal beveiligd worden. De verbruiksgegevens
kunnen alleen door uzelf en uw energieleverancier worden

Energie besparen met de slimme meter

ingezien. De gegevens worden standaard 6 keer per jaar door

De slimme meter zelf bespaart geen energie. Het biedt u wel

uw energieleverancier opgehaald. De meetdata geven geen

meer inzicht in uw verbruik. De verwachting is dat het aanbod

enkel inzicht in uw leefpatroon of de bij u beschikbare

van producten en diensten die u helpen om energie te

apparatuur. Alleen wanneer u zelf uitdrukkelijk toestemming

besparen snel zal groeien. Met een display dat u thuis met de

geeft, kunnen derden toegang krijgen tot uw dagelijkse

slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op

meetgegevens.

uw computer of smartphone heeft u direct inzicht in uw
energiegebruik. Een overzicht van de op dit moment

Keuzevrijheid

beschikbare displays vindt u op

U bent niet verplicht uw meterstanden op afstand uit te laten

www.energieverbruiksmanagers.nl.

lezen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunnen wij deze functie
voor u uitzetten. In dat geval krijgt u wel een slimme meter,
maar wordt het op afstand uitlezen niet geactiveerd. Dit
betekent dat u zelf jaarlijks uw meterstanden doorgeeft. U kunt
De voordelen van de slimme meter
- Nauwkeuriger jaarnota op basis van actuele meterstanden.

Postadres

2685 ZG Poeldijk

- Geen schattingen meer of misverstanden over betalingen.
- Automatische meteropname, dus geen meteropnemer meer (ook niet bij

Postbus 1

Bezoekadres Nieuweweg 1
Telefoon

(0174) 236 236

- Mogelijkheid aansluiten apparatuur of software van derden voor meer inzicht.

Fax

(0174) 236 700

- Optimalisatie betrouwbaarheid energievoorzieining.

E-mail

info@westlandinfra.nl

Internet

www.westlandinfra.nl

verhuizen of overstap naar andere leverancier).

Meer weten?
Wilt u meer weten over de slimme meter? Neem dan contact op met de afdeling
Communicatie. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0174) 236 534 en e-mailadres
communicatie@westlandinfra.nl. Of kijk op www.westlandinfra.nl.
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