
Ook thuis een energiedisplay
Via een overheidssubsidie stelt de stichting EnergieRijk Houten* een aantal
energiedisplays gratis beschikbaar voor het gebruik thuis door kinderen en hun
ouders of verzorgers.

Deze energiedisplay kan aangesloten worden op de meeste moderne slimme
meters in de meterkast via een aansluiting die daarvoor standaard op de slimme
meter zit. De metergegevens worden draadloos vanaf de meterkast naar de
energiedisplay gezonden die op een goed zichtbare plek voor alle gezinsleden
neergezet kan worden (op de eettafel, naast de televisie, bij de bank). 
De ervaring leert dat door het gebruik van het energiedisplay het energieverbruik
met ca 5% kan gaan dalen.

ENERGIE BESPAREN MET ENERGIEDISPLAY

Beste ouder/verzorger en kinderen uit groep 6-7-8,

Je hebt er vast wel over gehoord en gelezen: 
de energieprijzen stijgen en dus wordt waarschijnlijk
ook jullie energierekening hoger. 

Dit is dus het moment om te kijken of je energie en 
geld kunt besparen door dingen anders of beter te 
doen in huis met de elektrische apparaten, de verwarming en met je gedrag. 
Een energiedisplay kan je daarbij helpen.

Deze energiedisplay, een klein gemakkelijk te bedienen en uit te lezen monitortje,
geeft directe informatie over het energieverbruik in jullie huis. Ook kan er
geschakeld worden naar het verbruik over een langere periode in het verleden.
De bedoeling is dat je je zo bewust wordt van energieverbruik en zo ook inzicht
kunt krijgen in hoe je dit verbruik zelf waar mogelijk kunt verminderen.



JA ik wil in aanmerking komen voor een gratis 
Geo Energie Monitor en ik ben bereid om over 
een tijdje een per mail toegestuurde enquête in te vullen:

Ga naar het aanmeldformulier via deze link 
www.bit.ly/energiedisplay of scan de QR code. 

Nadat de aanmelding is ontvangen volgt een ontvangstbevestiging en zal een
vrijwilliger bellen of mailen om een afspraak te maken. De aanmeldingen worden
in volgorde van binnenkomst gehonoreerd zolang de voorraad strekt.

Op www.energierijkhouten.nl/energiedisplay kun je alle informatie lezen en de
instructiefilmpjes bekijken.

 

 *EnergieRijk Houten is een Houten-breed inwonersinitiatief dat jou 
als bewoner informeert en ondersteunt in het energiezuinig maken van je woning. 
Meer weten? www.energierijkhouten.nl

EEN GRATIS ENERGIEDISPLAY VOOR JOU!?

Om energiebesparing en bewustwording over het energieverbruik te stimuleren
verdeelt EnergieRijk Houten een aantal energiedisplays onder Houtense gezinnen. 
De display is een cadeau. Het enige dat EnergieRijk als tegenprestatie vraagt, is
dat jullie akkoord gaan om na verloop van tijd een enquête in te vullen die per
mail wordt toegestuurd.

Als je in aanmerking wilt komen voor een exemplaar van deze energiedisplay kun
je je gegevens invullen via onderstaande link of door de QRcode te scannen. 
De Energiedisplays worden langsgebracht en m.b.v. handige filmpjes kun je deze
gemakkelijk zelf installeren. Lukt dit niet dan kan één van de energiecoaches van
EnergieRijk Houten jullie helpen.

Technische voorwaarden voor aansluiting
Het is helaas niet mogelijk om het systeem op alle slimme meters aan te sluiten.
De energiedisplays zijn in principe gemaakt voor aansluiting op de meeste
slimme meters van het bouwjaar 2014 en later. 

 
>> Bovendien is gebleken dat onze voorraad
displays niet samenwerkt met slimme
meters van het type ISKRA, hoewel deze
meters wel een P1 poort hebben. 

>> Deze meters worden – in afwisseling met
andere type meters – gebruikt door Stedin. 

 

Check dus zo mogelijk voordat je je opgeeft of jouw slimme meter voldoet
(of juist niet 😉) aan bovenstaande voorwaarden.

 
 

http://www.energierijkhouten.nl/

