
 

 

Home Energy Monitoring met Mijn-energie.nu 

Via Mijn-energie.nu geeft Aalbers haar klanten optimaal inzicht in het energieverbruik van de woning. Direct na 

het inloggen op het Webportal, ziet u de meest relevante gegevens van uw energie verbruik in één oogopslag in 

een overzichtelijk Dashboard.  

Hoe werkt het? 

Mijnenergiebundel werkt in combinatie met de smart meter van het energiebedrijf. De door ons gemonteerde 

Energiebox moet door de bewoner worden aangesloten op de internet aansluiting in de meterkast. Deze 

verbinding wordt door ons Plug & Play gemonteerd. Na registratie op mijn-energie.nu, kan het energiegebruik 

online worden afgelezen. Duidelijk inzicht van het energieverbruik, helpt de eindgebruiker bij het blijvend 

beheersen van de energiehuishouding. Door het heldere en overzichtelijke karakter van de applicatie heeft 

de gebruiker direct een goed overzicht. 

Waarom monitoren? 

Het monitoren van energie verbruik wordt steeds belangrijker, om na te gaan hoeveel u verbruikt aan energie en 

waar u meer kunt besparen. Energiekosten vormen een steeds groter bestanddeel van de totale beheer- en 

exploitatiekosten. Door het monitoren van het energieverbruik, zullen eindgebruikers worden gemotiveerd tot het 

spaarzamer omgaan met energie. Uit onderzoeken is gebleken dat een besparing van 10% tot 15% per jaar 

mogelijk moet zijn alleen door de bewustwording van het energie verbruik. 

 

Prestaties: 

Mijn-energie.nu geeft de mogelijkheid om het energie verbruik live en op ieder gewenst moment te monitoren, per 

dag, week, maand of zelfs over een langere periode. Hiervoor hebben wij een Dashboard ontwikkeld waarmee u 

duidelijk inzicht krijgt in de energiestromen in een woning of bedrijfspand. 

Met Mijn-energie.nu monitor systeem kunt u 24/7 inloggen en de energieprestaties inzien, is flexibel, stabiel en 

zeer gebruiksvriendelijk. De energieprestaties worden weergegeven in duidelijke grafieken en cijfers. 

Voordelen: 

Bespaar energie met Mijn-energie.nu 

 Nooit meer uw meterstand noteren. 

 Duidelijk inzicht 

 Eenvoudig de afrekening van uw energiebedrijf controleren. 

 Geschikt voor alle energiebedrijven. Ook als u overstapt. 

 

 


