9 punten over
de slimme meter op een rij

Dubbeltarief
alleen met
slimme meter

Klaar voor
de toekomst
Steeds meer huishoudens produceren

Betaalt u in de avonduren en in

zelf energie. Hoe we het energienetwerk
constant kunnen houden, is dan lastiger

het weekend een goedkoper tarief
dan overdag, dan heeft u een

te bepalen. Met de slimme meter is er
inzicht in vraag en aanbod. Dit stelt ons

elektriciteitscontract voor dag- en
nachttarief, oftewel dubbeltarief. Door

in staat om pieken en dalen in het net te
vermijden. Zo blijft de energievoorzie-

veranderingen in de techniek kan dat
in de toekomst alleen nog als u slimme
meters heeft.

ning voor iedereen beschikbaar.

Inzicht in
verbruik

Nooit meer
meterstanden
doorgeven

Naast uw jaarrekening ontvangt u 12

De slimme meters geven elke maand

keer per jaar een verbruiksoverzicht van
uw energieleverancier. Dat geeft u meer
inzicht. Koppelt u een energieverbruiks
manager aan uw slimme meter, dan volgt
u via uw smartphone, tablet, computer
of muurdisplay uw dagelijkse of zelfs

automatisch de meterstanden door,
altijd nauwkeurig. Ook als u wisselt van
energieleverancier of als u verhuist. Wilt
u niet dat de meterstanden op afstand
worden uitgelezen?
Op liander.nl/slimmemeter kunt u deze

actuele energieverbruik. Doordat u weet
wat u verbruikt, is het makkelijker om
energie te besparen. Meer weten?

functie, na installatie, uitschakelen.
Kiest u er later alsnog voor, dan schakelt
u de uitleesfunctie met hetzelfde gemak

Kijk op energieverbruiksmanagers.nl

weer in.

Slimme
variabele tarieven

Uw privacy
goed beschermd

Steeds meer energieleveranciers bieden
variabele tarieven aan. De prijs voor gas en

Wij hechten veel waarde aan uw privacy
en beschermen uw persoonlijke gegevens,

stroom verschilt dan per dag en per uur.
Met een slimme meter kunt u daar gebruik

bijvoorbeeld uw meterstanden, erg goed.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan

van maken. Als de zon bijvoorbeeld volop
schijnt, is stroom goedkoper. Het beste

anderen behalve als u daar uitdrukkelijke
toestemming voor geeft of als er een

moment dus om een wasje te draaien. Uw
energieleverancier verrekent via de slimme

wettelijke verplichting is.

meter automatisch het geldende tarief.

Sneller dan
de storing

Kosteloze
plaatsing
De slimme meters worden nu kosteloos geplaatst. Kiest u niet nú voor de slimme me-

De slimme meter zorgt ervoor dat we
storingen eerder opsporen en steeds vaker

ters, maar later? Geen probleem, wees ervan
bewust dat u op dat moment een vergoeding

kunnen voorkomen. Korte dipjes in het
energienet worden opgepikt door de slimme

van €72,60 betaalt.

meter. Nog voordat u er last van heeft,
onderneemt Liander al de passende actie
voor herstel van het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen en
de slimme meter

Wilt u uw huidige meter
behouden? Dat staat u vrij.
Bel hiervoor naar het
telefoonnummer dat in de
bijgevoegde brief staat.

Bij het terugleveren van energie, bijvoorbeeld

Meer informatie?

met zonnepanelen, registreert de slimme
meter exact de hoeveelheid energie. Anders

Kijk op liander.nl/slimmemeter

dan een traditionele meter heeft de slimme
meter eigen telwerken voor terugleveren.
Dit geeft een nauwkeurig overzicht.
Zie liander.nl/zonnepanelen

beheert het netwerk voor gas en stroom.

