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Meer weten over onerGY

ONERGY IS VWV’S ONLINE  
ENERGIEBOEKHOUD-pLaTfORM. 

Onergy is er voor woningcorporaties, VVE’s, warmteleveranciers en vastgoedbeheerders die de  
energiemeting en -boekhouding goed geregeld willen hebben voor hun bewoners. Onergy kan je hierin 
volledig ontzorgen, terwijl jij 24 uur per dag inzicht en overzicht houdt. Bovendien zijn onze deskundige 

energieboekhouders tijdens kantooruren bereikbaar voor vragen van beheerders of bewoners.

aLLE DIENSTEN VaN VWV 
VOLLEDIG INzIcHTELIjK Op ONERGY

je complete energieboekhouding eenvoudig online geregeld, mét  
deskundig advies van je persoonlijke energieboekhouders. 

•   24/7 inzicht via Onergy online platform
•   Inzicht in verbruik voor beheerder en bewoners

•   Facturering op maat
•   Deskundige service van onze energieboekhouders

•   Klantenservice voor bewoners

EEN BETROUWBaRE 
ENERGIE-aDMINISTRaTIE BEGINT BIj 

NaUWKEURIGE METERS

Of het nu gaat om een appartementencomplex van vijf woningen of een wijk met 
duizenden huizen, de meters van VWV zorgen voor betrouwbare, nauwkeurige meting 

die op afstand uit te lezen is. 

VWV is al jarenlang de betrouwbare partner van woningcorporaties, VVE’s, 
vastgoedbeheerders en warmteleveranciers. We zorgen dat de energie-administratie 

perfect geregeld is voor al jouw bewoners. plan een afspraak met ons in en 
ontdek wat we voor jou kunnen betekenen. 

Bel: 0182 640 775 
of mail: service@vwvgroup.nl



een betrouwbare enerGie-adMinistratie beGint bij 
nauwkeuriGe Meters

als woningbeheerder wil je dat de energie-administratie 
voor je bewoners uitstekend geregeld is. Dat ze kunnen ver-
trouwen op een eerlijke kostenverdeling. je bewoners willen 
-terecht- precies betalen wat ze ook daadwerkelijk verbruik-
en aan warmte, koude en water. 

Een goede energie-administratie begint dan ook bij de meest 
nauwkeurige meting en kostenverdeling. VWV Metering biedt 
deze meters en kostenverdelers. Onze meters zijn veilig, op 
afstand uit te lezen en niet manipuleerbaar. We zorgen met 
onze eigen mensen voor deskundige installatie. 

Of het nu gaat om een appartementencomplex van vijf  
woningen of een wijk met duizenden huizen, VWV heeft voor 
elke situatie de juiste oplossing. 

● Meting op basis van verbruik per woning
● Eerlijke kostenverdeling
● Duurzamer energiegebruik
● Ideaal bij collectieve warmtesystemen
● Stimuleert energiebesparing
● De meters voldoen aan het open 
 metering system (OMS). 

WARMTEMETERS 

Onze warmte- en koudemeters meten het exacte verbruik 
per woning. Met name bij woningen die zijn aangesloten 
op collectieve (duurzame)warmtenetten, blokverwarming 
en koudesystemen, levert dit de data die nodig is voor 
eerlijke kostenverdeling en facturen op maat.  VWV Metering 
heeft een ruim aanbod aan warmte- en koudemeters 
met verschillende doorstroomgroottes. De warmte- en 
koudemeters zijn verkrijgbaar in een mechanische uitvoering 
en ultrasone uitvoering (nauwkeurigheidsklasse 2 en 3). 

WATERMETERS 

VWV Metering biedt diverse watermeters. Mechanische 
éénstraal of meerstraal watermeters, Woltman koudwater-
meters en Woltman warmwatermeters aan. 
Ook volumetrische watermeters maken deel uit van ons 
assortiment. Samen met VWV Metering kies je de warmte-
meter die het beste past bij de woningen die jouw organisatie 
beheert. 

WARMTEKOSTENVERDELERS 

Onze warmtekostenverdelers zijn wereldwijd marktleider 
vanwege de grote nauwkeurigheid van de meters en de 
hoogstaande technologie. Met deze warmtekostenverdelers 
geef je je bewoners een grote mate van transparantie, omdat 
ze zelf via de display precies zien wat ze verbruiken. Dankzij 
de betrouwbare metingen bied je je bewoners facturen op 
maat: eerlijk en betrouwbaar.
Door de krachtige lithiumbatterij functioneren ze betrouw-
baar tot langer dan 10 jaar. De warmtekosten-verdelers zijn 
veilig en manipulatie is niet mogelijk. 

METERSTANDEN UITLEZEN 
OP AFSTAND

Met onze draadloze meetsystemen is het mogelijk om  
meterstanden op afstand te registreren en eenvoudig en snel 
uit te lezen. 

VWV heeft twee verschillende soorten meet-systemen:  
Q Walk By en Q aMR. Beide meet-systemen, zowel Q Walk By 
als Q aMR, werken in een zogenaamde c-Mode. 
Bij Q Walk By worden de meterstanden heel eenvoudig  
opgehaald door, vóór het gebouw, via een radiomodule de  
meterstanden uit te lezen. Dit systeem is ideaal voor  
klanten die eenmaal per jaar een meterstandenuitlezing  
en afrekening willen van de verbruikskosten. 

Q AMR maakt automatische meteraflezing mogelijk voor  
installaties van elke grootte. VWV Group voert de meter- 
aflezing vanaf kantoor voor je uit. Dit kan dagelijks, wekelijks,  
tweewekelijks of maandelijks. Voor het uitlezen van de  
meterstanden is het dus niet nodig om naar de locatie toe 
te gaan. Een tijd- en kostenbesparende meetsysteem! De  
gegevens zijn direct beschikbaar via ons overzichtelijke 
monitorings-platform Onergy. 

DUURZAAMhEID VOOROP

De VWV-meters maken het energieverbruik van de bewoner 
100% inzichtelijk. Bewoners zien wat ze verbruiken. In  
combinatie met ons online platform ONERGY is dit een-
voudig te vergelijken met het verbruik uit het verleden. 
Inzicht in het eigen energieverbruik is een belangrijke 
stimulans voor energiebesparing. Bewoners kunnen zien  
hoeveel ze besparen wanneer ze bijvoorbeeld hun radia-
toren een standje zachter zetten. Of wat het verschil is in 
warmteverbruik wanneer ze tochtstrips plaatsen. zo maak 
je het als organisatie voor je bewoners nog makkelijker 
om duurzaam met energie om te gaan en dat scheelt je 
bewoners ook weer in hun portemonnee. 

MET DEZE SERVIcES VAN DE VWV GROUP IS 
jE ENERGIE-ADMINISTRATIE VOLLEDIG GEREGELD

VWV KOSTENVERDELING
Op BaSIS VaN WERKELIjK 

INDIVIDUEEL ENERGIEVERBRUIK

VWV DE ENERGIEBOEKHOUDERS
facTURaTIE EN INcaSSO IN ERVaREN EN 

BETROUWBaRE HaNDEN 

VWV METERING
EEN BETROUWBaRE ENERGIE-aDMINISTRaTIE 

BEGINT BIj NaUWKEURIGE METERS

  INzIcHT VIa HET ONERGY-pLaTfORM 
cOMpLEET ONLINE INzIcHT IN DE ENERGIE-aDMINISTRaTIE 

VOOR zOWEL BEHEERDER aLS BEWONERS.

www.vwvmetering.nl
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VWV is al jaren gespecialiseerd in het verdelen van energiekosten in collectieve systemen. We lezen de 
meterstanden op afstand uit en verdelen de collectieve verbruikskosten tussen bewoners op basis van 
hun werkelijke, individuele verbruik. We meten niet alleen koelte en verwarming, maar ook warm en 
koud tapwater. De VWV-Energieboekhouders dragen zorg voor de facturering.

De belangrijkste kernactiviteit van VWV - naast monitoring en kostenverdeling - is facturatie en incasso. 
Onze ervaren Energieboekhouders incasseren de maandvoorschotten en verzorgen de facturatie en het 
incasso van de eindafrekening. Ook het uitvoeren van juridische trajecten kunnen we voor je verzorgen. 
VWV beschikt over een eigen facturatie-systeem dat veel mogelijkheden biedt. 

VWV Metering biedt een ruim scala aan meters en toebehoren. Onze deskundige installateurs verzorgen 
de installatie van de meters. VWV kan deze draadloos en op afstand voor je uitlezen. Onze oplossingen 
zijn uiterst flexibel en schaalbaar. Of het nu gaat om 20 of 2000 woningen, VWV Metering heeft voor 
elke situatie de juiste formule. zo kunnen we zelfs aan de meest specifieke wensen van je organisatie 
tegemoetkomen. Via ons Onergy-platform is het zowel voor de woningbeheerder als de bewoner zelf 
mogelijk om de meterstanden te monitoren. 

Wil je gebruikmaken van de services van VWV, mét het gemak van online inzicht en overzicht voor jouw 
organisatie en de bewoners? Vind je het daarnaast een fijn idee dat onze deskundige energieboekhouders 
altijd meekijken? Dan is ons Onergy-platform een ideale oplossing. 

Onergy is hét online energieboekhoud-platform voor woningcorporaties, VVE’s, warmteleveranciers 
en vastgoedbeheerders die de energiemeting en -boekhouding goed geregeld willen hebben voor 
hun bewoners.  En zelf 24/7 inzicht en overzicht kunnen houden op het platform.


