Inwoners van Ooststellingwerf, doe mee en ga flink besparen op uw
energieverbruik!
Voor een speciaal project in de gemeente Ooststellingwerf, genaamd 'Goed Voorbeeld Doet Goed
Volgen’, zijn wij op zoek naar 30 enthousiaste huishoudens. Als deelnemer krijgt u de unieke mogelijkheid
om binnenkort flink te gaan besparen op uw energieverbruik!
De gemeente plaatst bij u als deelnemer thuis kosteloos de nieuwe slimme meter met daaraan gekoppeld
het energie management systeem I-CE van iNRG. Met de I-CE kunt u niet alleen het elektriciteitsverbruik
en gasverbruik van uw huishouden monitoren, maar ook de eventuele elektriciteitsopwekking in de gaten
houden. Hiermee kunt u veel energie besparen. Gedurende een periode van +- 9 maanden krijgt u uw
eigen energieadvies, kunt u uw ervaringen delen met de andere deelnemers én tips uitwisselen om
energie te gaan besparen.
Uitsluitend met toestemming van uw huishouden worden uw ervaringen en de gevolgen in uw
energieverbruik gevolgd. Wilt u meedoen als deelnemer aan dit bijzondere project? Geef u op bij
lusanne.van.benthem@i-nrg.com en maak kans op deelname!
Voorwaarden aanmelding
Voor een probleemloze aansluiting van de slimme meter en de I-CE dient uw meterkast te voldoen aan
diverse vereisten. Geef door markering aan wat bij u van toepassing is:
o De gasmeter en elektriciteitsmeter zitten bij elkaar in de meterkast of daartussen zit een
maximale afstand van 15 meter ( gasmeter niet in de kelder i.v.m. beton)
o Uw internetmodem bevindt zich in de meterkast of er is een losse netwerkkabel in de meterkast
aanwezig
Zo niet, dan zult u voor eigen kosten het volgende moeten verwezenlijken:
o Een netwerkkabel doortrekken naar de meterkast
of
o Een WiFi-extender of Powerline adapter aanschaffen
o Er is vrije stopcontact aanwezig in de meterkast
Zo niet, dan zult u het volgende moeten verwezenlijken:
o Een verlengsnoer gebruiken
of
o Stopcontact laten aanleggen in de meterkast door een installateur
Gegevens voor aanmelding
U kunt dit Word-bestand aanpassen of uw gegevens opsturen naar lusanne.van.benthem@i-nrg.com
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres(sen):
Soort woning:
o
Vrijstaande woning
o
Twee-onder-een-kap
o
Rijtjeswoning of tussenwoning
o
Etagewoning
o
Appartement
o
Anders, namelijk:
Samenstelling huishouden:

