
 

Nu in Heiloo de slimme meter wordt uitgerold wordt het interessant om ons verbruik in de gaten te 
gaan houden. 

Helaas is het niet mogelijk om de slimme meter direct aan de computer te koppelen en uit te lezen. 
Maar gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om zicht te krijgen op ons verbruik en eventueel zelf 
opgewekte energie d.m.v. zonnepanelen. 

Op de website https://www.energieverbruiksmanagers.nl van Milieu Centraal is een uitgebreid 
overzicht te vinden van de diverse aanbieders. Sommige zijn gratis, voor andere moet je een 
abonnement nemen of een apparaat aanschaffen. 

De gratis aangeboden energieverbruiksmanagers maken gebruik van een web portal, waarop je een 
inlogaccount maakt. Deze laten je gas- en stroomverbruik van de vorige dag zien. Je kunt niet zien 
hoeveel stroom of gas je op dit moment (realtime) verbruikt. Ook kan je niet zien hoeveel jouw 
zonnepanelen opleveren, wel wat je terug levert aan het elektriciteitsnet. 

Een van best gewaardeerde websites is die van SlimmemeterPortal (www.slimmemeterportal.nl). 
SlimmemeterPortal leest de slimme meter één keer per nacht uit en toont die gegevens in een 
grafiek per kwartier/uur, dag, maand of jaar. Elektriciteit kun je per kwartier zien, gas per uur. 

Op de website heb je de mogelijkheid om een demo te bekijken. Je ziet dan hoe de gegevens worden 
weergegeven zonder direct een account te maken. 

Inschrijven gaat heel eenvoudig en wijst zich vanzelf op deze overzichtelijke website.  

 Inschrijven gaat via de website.  

 Je maakt een account aan (naam, e-mail en wachtwoord) 

 Vul de aansluitgegevens in: adres en EAN-code van de meters (wordt online ingevuld) 

 Je verleent Oblivion in Apeldoorn hiermee een machtiging om jouw gegevens te mogen 
opvragen 

 Na ongeveer een week ontvang je een brief met een verificatiecode 

 Deze code voer je in op de ‘Mijn gegevens’ pagina 

 Jouw gegevens worden gecontroleerd 

 Daarna worden de data aangevraagd bij de netbeheerder 

 Als deze binnen zijn kunnen ze worden bekeken. 

Van inschrijving tot de eerste data duurt ongeveer 10-12 dagen.  

Bij het gratis account van SlimmemeterPortal zijn de verbruiksgegevens van de laatste twee 
maanden op detailniveau inzichtelijk. Daarna zijn gegevens alleen op dagniveau te zien. Wil je jou 
verbruik ook langer dan twee maanden geleden op detailniveau kunnen zien, kies dan voor het Plus 
Account (1,50 per maand en maandelijks opzegbaar).  Tevens beschik je dan over: 

 Gebruik van app op smartphone of tablet. 

 Maandrapporten 

 Inzetten op besparingsdoelen 

 Controle factuurdata 

 Steun aan de bouwers van de slimmemeterportal 
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