informatie

Meetcontracten met het
voordeel van het collectief
Bij grootverbruik-energieaansluitingen kunt u niet zonder meetcontract.
Maar welke prijs betaalt u voor de meetdienstverlening? Als inkoopcollectief
heeft Aenergie een collectieve raamovereenkomst met een meetbedrijf
afgesloten dat de aansluitingen van alle deelnemers bundelt. Dankzij slimme
afspraken profiteert u van inkoopvoordeel en gunstige voorwaarden.

Wanneer is een meetcontract verplicht?
Volgens de energiewetgeving zijn meetcontracten verplicht bij grootverbruikaansluitingen.
Voor elektriciteit zijn dit aansluitingen met een zekeringwaarde groter dan 3*80 ampère.
Voor gas zijn dit aansluitingen met een minimale doorlaatwaarde van 40 m3/h oftewel een
minimale metergrootte aangeduid met G40.

Hoe zit een meetcontract in elkaar?
Voor grootverbruik-energieaansluitingen zijn de meetcontracten vrij onderhandelbaar.
De contracten bestaan veelal uit de meterhuur en de kosten voor de meetdiensten – het
(automatisch) uitlezen van de meetinrichting. Zo kan de energieleverancier de leverings
kosten aan uw organisatie in rekening brengen.
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Wat levert onze collectieve raamovereenkomst u op?
Hoe kan een corporatie slimmer en scherper energie inkopen? De energiespecialisten van
inkoopcollectief Aenergie adviseren het volgende:

Eén contract voor alle aansluitingen
De meeste meetcontracten worden per aansluiting afgesloten, met een looptijd van vijf jaar.
Kiest u voor het collectieve meetcontract van Aenergie, dan kiest u vóór een overeenkomst
voor alle aansluitingen met een vaste looptijd.

Makkelijk aansluitingen toevoegen en opzeggen
Voegt u later aansluitingen toe? Dan vallen deze onder dezelfde overeenkomst met dezelfde
looptijd en tarieven. Ook kunt u onder voorwaarden aansluitingen zonder kosten opzeggen.

Aanzienlijk financieel voordeel
Door nieuwe, slimme afspraken binnen een collectieve raamovereenkomst kan het
financieel voordeel voor uw meetcontract flink oplopen.

Aenergie neemt u veel geregel uit handen
Naast het financieel voordeel en de gunstigere voorwaarden kiest u met het collectieve
meetcontract voor ontzorging. Wij beheren het contract voor u en voegen nieuwe aansluitingen in overleg met u toe.

Sneller inzicht in de verbruiksdata
Het portal van Aenergie biedt u inzicht in alle verbruiksdata van de meters. Daarvoor
worden alle aansluitingen voorzien van een installatie die op afstand uit te lezen is.
Makkelijker kunt u zichzelf het niet maken.

Wilt u profiteren van het collectief voordeel?
Graag inventariseren wij uw lopende contracten voor u. Op basis daarvan doen we u een helder
voorstel voor alle aansluitingen die we in het collectieve meetcontract kunt onderbrengen.

Wilt u meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze
accountmanagers via 035 33 33 500 of via support @aenergie.nl.

Wij steken energie in duurzame relaties
AENERGIE, MARATHON 9F, POSTBUS 8056, 1201 HB HILVERSUM, WWW.AENERGIE.NL, 035 - 33 33 500

