
   

Wat is een nul-op-de-meter woning?       Versie 1.2 

Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat 

wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie oplevert voor ruimteverwarming, warm 

tapwater gebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur 

inclusief verlichting. Dit houdt in dat de som op jaarbasis nul is onder standaard klimaatcondities 

zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning. 

Een nul-op-de-meter renovatie garandeert niet alleen grote stappen op het gebied van energie-

besparing, maar ook een gezond en comfortabel binnenmilieu. Voor koopwoningen wordt de 

garantietermijn in lijn gebracht met de bijbehorende financiering. Voor koopwoningen is dat in de 

meeste gevallen dus 30 jaar, bij huurwoningen worden daar andere afspraken over gemaakt. 

Het gebouwgebonden energiegebruik wordt bepaald door bouwkundige en installatietechnische 

kwaliteit van het gebouw, maar ook door het bewonersgedrag. Het gebruik wordt door middel van 

techniek gemonitord en regelmatig vergeleken met het berekende gebruik. 

 
Energie Prestatie Vergoeding: 
Dit is een maandelijkse vergoeding die door de Woningbouwcorporatie aan de bewoner in rekening 

gebracht mag worden, als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en 

de aangebrachte energiebesparende voorzieningen, de woning een zogenoemde Nul op de meter 

(NOM) woning is. De EPV wordt als (nieuw) onderdeel in rekening gebracht naast de huurprijs. 

De EPV houdt verder in dat de woningbouwcorporatie, in ruil voor het bedrag dat bewoners elke 

maand betalen, de bewoner jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit mag gebruiken voor huishoudelijk 

gebruik en een genormeerde hoeveelheid voor ruimteverwarming, warm water en ventilatie. 

Deze hoeveelheid is vastgesteld in een Energiebundel van 2500 kWh/jaar. 

Gebruikt de bewoner jaarlijks meer energie dan de bundel, dan betaalt de bewoner meer 

energiekosten. Als de bewoner minder gebruikt dan de bundel, krijgt de bewoner geld terug. 

 
 
 
 



   

 
Energiebundel: 
In de Energiebundel staan de uitgangspunten van en de beschikbare capaciteit aan kWh voor de drie 

onderdelen:  gebruiker- (1) en gebouw gebonden (2) energiegebruik en energieopwekking (3) 

 

(1) Gebruiker-gebonden Energie: (zie afbeelding) 

Dit is de energie die de gebruiker verbruikt voor koken, huishoudelijke elektrische apparatuur en 

verlichting. 

(2) Gebouw-gebonden Energie: 

Dit is de energie die nodig voor de woning t.b.v. verwarming, warmtapwater, ventilatie en 

hulpenergie. 

(3) Energie opwekking 
Dit is de energie die wordt opgewerkt door de PV panelen op het dak. 
 
 
Overzicht verbruik gebruiker gebonden energie: (gemiddeld)

 

 

 

Monitoring Energiebundel: 

Na oplevering van de woning zal continue monitoring nodig zijn, om vast te stellen of de prestaties 

binnen de afspraken liggen. Afwijkingen kunnen op die wijze dan nog worden bijgestuurd, en in geval 

van geschillen, kan worden vastgesteld waardoor afwijkingen zijn ontstaan. Het is noodzakelijk dat 

bewoners bereid zijn om meetdata hiervoor beschikbaar te stellen.  

 

 



   

Wat wordt er gemeten ? 

- Totale elektriciteitsgebruik slimme meter Energiebedrijf  [kWh] 
- Totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit van de PV installatie [kWh] 
- Energiemeting ruimteverwarming [kWh] 
- Totale hoeveelheid elektriciteit voor de warmtepomp (verwarmen + warm-tapwater en 
   mechanische ventilatie [kWh] 
- Hoeveelheid energie voor huishoudelijk gebruik [kWh] 
- Temperatuur in woonkamer [°C] 
- Afgenomen hoeveelheid warm-tapwater [liter per dag] 
- Temperatuur van geleverd warm-tapwater [°C] 
 
De meetdata worden aan een onafhankelijk bedrijf/instantie beschikbaar gesteld die daarmee 

duidelijkheid kan scheppen in geval van geschillen, maar ook bewoners of /woningbouwcoöperatie 

kan informeren en eventueel bijsturen n.a.v. bevindingen. 

 

Waarom Monitoring? 

Monitoring helpt ten eerste de bewoner goed gebruik te maken van de NOM-woning door inzicht te 

geven in het energiegebruik (bijvoorbeeld de energiebundel) en prestaties in en van de woning. 

 

Monitoring geeft de woningbouw corporatie de gelegenheid om goed onderbouwde 

voortgangsbesprekingen aan te gaan met de bouwer en de bewoner. De corporatie biedt jaarlijks 

overzicht aan de bewoner van het energieverbruik. De terugkoppeling over aangeboden 

energiebundels, het gerealiseerde comfort, woningtypen en energieprofielen geeft richting in een 

duurzaam vastgoedbeleid van de corporatie.  

De bouwer installeert de monitoring  apparatuur in de woning en levert de inzichten aan bij de 
woningcorporatie en de bewoner voor de hierboven beschreven  doeleinden. Daarnaast monitort de 
bouwer de prestaties van de installaties en het tijdig kunnen reageren op storingen. 
 

Voorwaarden voor bewoners  

De hoeveelheid energiegebruik is behalve van techniek ook afhankelijk van het gedrag van mensen. 

Bij een Nul op de Meter woning horen daarom een aantal voorwaarden die beschrijven onder welke 

omstandigheden de woning ook echt Nul op de Meter is. Denk hierbij aan: 

• Het elektriciteitsgebruik voor verlichting, koken en huishoudelijke apparatuur / eigen gebruik 

• Het aantal minuten douchen per persoon per dag 

• De thermostaat instelling in het stookseizoen 

• Eventueel aanschaf van energiezuinige apparatuur met beter Energielabel (wasmachine/droger)  

 

 

 

 



   

 

Toegang tot Energiebeheer voor bewoners: 

Dmv een website met eigen inloggegevens krijgt de bewoner toegang tot een Dashboard waar de 

bewoner eenvoudig en duidelijk afleesbaar de energie stromen kan inzien. 

Doel is om de bewoner inzicht te geven in het energieverbruik en de vastgestelde Energiebundel van 

2500 kWh/jaar niet te overschrijden. 

 

Storing- en calamiteiten portal: 

Binnen mijn-energie.nu is als optie mogelijk om storingen/ afwijkingen aan warmtepomp, WTW-unit,  

PV installatie of sterk afwijkende meetdata van energiestomen, automatisch via email te laten 

binnenkomen op onze service desk. Door deze manier van ‘live’ messaging kunnen wij zeer snel 

inspelen op calamiteiten. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld PV installaties die niet goed 

werken, langere tijd geen of onvoldoende stroom opwekken en waardoor de bewoner onvoldoende 

kan salderen. 

Storingen aan warmtepomp, WTW unit worden gesignaleerd voordat de bewoner het merkt. 

 

Overzicht voor corporaties of vastgoed beheerders: 

Corporaties en vastgoed beheerders kunnen via een eigen login scherm, een totaal overzicht zien 

waarop de prestaties en energiestromen in één overzicht van alle woningen te zien zijn.  

Hiermee kunnen de prestaties en het huishoudelijk verbruik van de woningen onderling snel worden 

vergeleken. 

 

Privacy: 

Met betrekking tot privacy worden alleen de meest noodzakelijke gegevens bewaard in de database. 
Wachtwoorden worden onleesbaar opgeslagen. Het is niet mogelijk om wachtwoorden terug te 
halen, ook niet voor ons.  
 
Particulier gebruiker/account (privé personen en bedrijven): 
Toegangscontrole gebeurt d.m.v. door de gebruiker gekozen email adres en wachtwoord.  
Beide kunnen op ieder moment door de gebruiker worden gewijzigd. Bij verlies van het wachtwoord 
kan automatisch een nieuw wachtwoord gegenereerd worden. Dit wordt uitsluitend naar het 
bekende email adres gestuurd.  
Alleen de gebruiker en geautoriseerde personen kunnen meetwaarden en informatie inzien. 
 
- De opslag van gegevens gebeurt op beveiligde systemen in Nederland. 
- Met betrekking tot privacy worden alleen de meest noodzakelijke gegevens bewaard. 
- Wachtwoorden worden onleesbaar opgeslagen. Het is niet mogelijk om wachtwoorden terug te  
  halen.  
- Toegangscontrole gebeurt d.m.v. door de gebruiker gekozen email adres en wachtwoord.  
  Beide kunnen op ieder moment door de gebruiker worden gewijzigd. 
- Bij verlies van het wachtwoord kan automatisch een nieuw wachtwoord gegenereerd worden. 



   

   Dit wordt uitsluitend naar het bekende email adres gestuurd. 
- De gebruiker heeft ten allen tijde de mogelijkheid om zijn gegevens wel of niet publiek te delen. 
- Publiek delen gebeurt altijd zonder privacy gevoelige informatie. 
- Alleen de gebruiker en geautoriseerde personen kunnen meetwaarden en informatie inzien. 
 
 
Verwerking en opslag data: 

FuturePower4All B.V. is de beheerder van de data en alle webportalen draaien op eigen servers.  
Weergave van de data kan plaats vinden aan een particulier, bedrijf of instantie via een gebruiker 
portal of via een service webportaal voor installateurs, woningcorporaties etc. 
Onder deze service portalen kunnen splitsingen naar meerdere installateurs/woningcorporaties 
gemaakt zijn. 
Hiermee kan iedere gebruiker in zijn eigen omgeving komen voor analyse, rapportage en een 
overzicht houden over de functionaliteit van de systemen.  
De data (dag informatie) wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen.  
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met  
betrekking tot p persoonlijke gegevens.  
Alle wettelijke- en fatsoen normen zullen ten alle tijde nageleefd worden.  
 
De database en omgeving worden, d.m.v. backups, binnen een datacenter dagelijks bewaard. 
Daarnaast wordt ook buiten het datacenter een database backup bewaard met maximaal 1 maand 
vertraging op een NAS server van FuturePower4All zelf. 
De opslag van gegevens gebeurt op beveiligde systemen in Nederland in een datacenter 
(CloudProvider) bij Amsterdam.  
Zij zorgen ervoor dat de beveiligingssoftware updates van de data servers en gateways (data ingang 
voor alle loggers) worden doorgevoerd. 
De data wordt continu gemonitord met betrekking tot veiligheid en betrouwbaarheid van de data. 
 
Impressie Dashboard: 

 


