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Facilitair Netbeheerder
Al uw energie-administratie uit handen

Bij het beheren en onderhouden van een Gesloten
Distributie Systeem (GDS) komt veel kijken. We nemen
de administratie voor het GDS graag over, zodat u zich
kunt richten op uw core business.
Wat doen we voor u?
√ Beheren van aansluitingenregister
√ Verwerken van leverancierswitches
√ Distribueren van het energieverbruik van de
afnemers
√ Dagelijks vaststellen van energieverbruiken
√ Dagelijks aanleveren van prognoses
Wat is een Gesloten Distributie Systeem?
Wilt u een particulier net aansluiten? Dan vraagt u bij
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontheffing
aan. Krijgt u de ontheffing voor het aanwijzen van een
Facilitair Netbeheerder? Dan moet het net aan een
aantal voorwaarden voldoen:
Er mogen niet meer dan 500 afnemers aangesloten
zijn. De bedrijfsprocessen van de gebruikers moeten
geïntegreerd zijn. Bovendien mogen er geen
huishoudens worden aangesloten op het particuliere
net.

Beheren Gesloten Distributie Systeem
Wanneer u ontheffing heeft gekregen voor uw
particuliere net, gaat u dit systeem beheren. Hier
komt veel administratie bij kijken. U bent bijvoorbeeld
verplicht derden toegang te verlenen tot uw net. Zij
moeten binnen 3 maanden na verzoek toegang krijgen
(mits voldaan aan de eisen). Afnemers hebben op deze
manier een vrije energieleverancierskeuze. U dient te
allen tijden transparant in voorwaarden en tarieven te
zijn. En u borgt de veiligheid en betrouwbaarheid van
het net.
Wij regelen de administratie
Met onze specifieke kennis, software en expertise
nemen we de administratie voor het GDS als facilitair
netbeheerder graag van u over. We kunnen u ook
begeleiden bij het aanvragen van de ontheffing bij
ACM.
Infrastructuur van een GDS
Heeft u hulp nodig bij het beheer van de (laad)infrastructuur en de meetdiensten? Kenter denkt graag met
u mee. Alles onder één dak, wel zo makkelijk.
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