FAQ slimme meters



wat is een slimme meter?
o een slimme meter is een digitale meter die de elektriciteits- en gasstand op
afstand doorgeeft aan de netbeheerder. Deze doorgifte start pas als er sprake is
van een grootschalige uitrol. De netbeheerders zijn deze grootschalige uitrol
nu aan het voorbereiden



voor wie is een slimme meter?
o Een slimme meter is op den duur verplicht voor alle huishoudens. In
nieuwbouw en renovaties wordt deze al geplaatst Als de grootschalige uitrol
gaat beginnen wordt deze meter in principe bij iedereen geplaats (koop en huur
woningen) iedereen met een woning (koopwoning?)



hoe kom je aan een slimme meter?
o Een slimme meter wordt geplaats door de netbeheerder. In Vught is dat Enexis.
Bij de plaatsing van de slimme meter wordt ook meteen de gasmeter
vervangen omdat deze gekoppeld wordt aan de elektriciteitsmeter. Ook de
water meter zou gekoppeld kunnen worden.



wat heb je aan een slimme meter?
o De belangrijkste voordelen zijn:
 Synchronisatie van opname meterstanden zodat er geen schattingen
meer gemaakt hoeven te worden bij de afrekening
 Geen bezoek meer van een meteropnemer omdat de standen digitaal
uitgelezen kunnen worden
 Fraude bestrijding omdat illegale aftap (hennep kwekerijen)
opgespoord kunnen worden door dat de gezamenlijke meterstanden van
de meters gelijk moet zijn aan de afgifte vanuit het transformator
station. Als er minder fraude is kan de prijs naar beneden omdat op dit
moment gerekend wort net ongeveer 7% fraude. Deze fraude opslag is
nu verrekend in de KWH prijs
 De eindgebruiker heeft eenvoudig inzicht in de meterstanden via een
smartphone, tablet of PC. Tevens bestaat de mogelijkheid om een home
domestic systeem aan te sluiten waardoor er meer meetgegevens per
apparaat beschikbaar komen



wat kost de slimme meter?
o Indien men de slimme meter nu al wil plaatsen (dus voor de grootschalige
uitrol) zijn de kosten 71,40 euro (exacte prijs na te vragen bij de netbeheerder).
Als men wacht tot de grootschalige uitrol is de plaatsing gratis



wanneer stap je over, moet je zelf het initiatief nemen
o Voor prioriteit moet men contact opnemen met de netbeheerder. Als men
wacht tot de grootschalige uitrol dan wordt men door de netbeheerder
geïnformeerd over de plaatsing. Er is nog geen uitrol schema bekend wanneer
de meters geplaatst worden

