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!
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Meer informatie:
klantenservice@ennatuurlijk.nl
	085-2734567 van maandag t/m vrijdag

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

ennatuurlijk.nl/slimmewarmtemeter

van 08.30 uur tot 17.00 uur

