
Zelf geen meterstanden 
meer doorgeven, met de 
slimme warmtemeter!

Je warmteverbruik in jouw woning of bedrijfspand wordt bijgehouden met een warmtemeter. 

Ennatuurlijk gaat je huidige warmtemeter vervangen door een slimme warmtemeter. Dat geeft 

voordelen en is gemakkelijker. Zo hoef je namelijk geen meterstanden meer door te geven en 

heb je direct inzicht in jouw verbruik!

Hoe werkt het?

Gegevens

Gegevens

De slimme warmtemeter  

is een digitale meter die jouw warmte 

registreert en automatisch doorstuurt 

naar een antenne bij jou in de wijk.

Ontvanger 

Ennatuurlijk ontvangt  

jouw verbruiksgegevens

automatisch.

De antenne in de wijk  

ontvangt en verstuurt de 

verbruiksgegevens digitaal 

door naar Ennatuurlijk.

Jouw voordelen bij een slimme warmtemeter

Mogelijkheid  

tot aanpassen  

voorschotbedrag

op basis van je   daad- 

werkelijk verbruik.

Meterstanden  

hoef je voortaan niet 

meer door te geven.

Verbruikskosten-

overzicht

Per email een overzicht 

van je daadwerkelijke 

verbruik.

Zo voldoe je 
aan de eis

Feiten & cijfers

Jouw woning of bedrijfspand voldoet aan de  

eis dat alle woningen en bedrijfspanden in 

Nederland vóór 2027 voorzien moeten zijn  

van een slimme warmtemeter.

Veilig & betrouwbaar

Volledig betrouwbare

manier voor het delen 

van deze informatie.

Zorgvuldig

gaan wij om met je 

persoonsgegevens.

Voldoet aan alle 

wettelijke eisen  

op het gebied van veilig-

heid en gezondheid.

Via radiosignalen

delen wij de informatie  

van onze gebruikers.

Hoe wordt het 
geïnstalleerd?
Een monteur van Ennatuurlijk 

komt de warmtemeter in je 

woning vervangen door een 

slimme warmtemeter.

Maandelijks ontvang je 
van ons per e-mail jouw 
verbruiksoverzicht

Zo kun je jouw actuele warmteverbruik en bijbehorende 

kosten inzien. Dat voorkomt verrassingen op je jaar-

afrekening en leidt tot bewuster energieverbruik.

Meer informatie:
 klantenservice@ennatuurlijk.nl

  085-2734567 van maandag t/m vrijdag  

van 08.30 uur tot 17.00 uur

ennatuurlijk.nl/slimmewarmtemeter

2/3 van de Nederlandse 

huishoudens heeft een 

slimme meter (67%).

5,3 miljoen 

huishoudens.

Ten opzichte van 2018  

is het aantal bezitters  

gestegen met 13%.

Smart Home monitor 
Onderzoek naar de status van domotica in Nederland, maart 2020, Multiscope

Beter inzicht in  

je verbruik of je 

maandelijks voorschot 

bedrag nog klopt.


