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MLOEA staat voor meerdere energieleveranciers
op één aansluiting. Dit betekent dat er op één WOZ
meerdere energiecontracten kunnen worden
afgesloten met verschillende energieleveranciers. Dit
alles zonder dat de netbeheerder fysiek een nieuwe
aansluiting hoeft aan te leggen. Dit bespaart u tijd en
geld!
Wanneer is MLOEA gunstig?
MLOEA geeft u de mogelijkheid om een aparte (groene)
energieleverancier te kiezen. Dit is gunstig wanneer:
•
•
•

U laadpalen of een laadplein inricht
U de opwek van uw zonnedak inzichtelijk
wil hebben
U meerdere huurders in een
bedrijfsverzamelgebouw heeft

Direct inzicht via Meetdata.nl
Kiest u voor Kenter, dan kunt u gebruik maken van ons
gratis online portal Meetdata.nl. Hierin worden al uw
verbruiksgegevens gepresenteerd in overzichtelijke
grafieken en tabellen. Zo houdt u grip op uw
energiekosten.

De voordelen
√ Meerdere energieleveranciers mogelijk op één
aansluiting
√ Flexibiliteit in keuze energieleverancier voor
uw huurders
√ Geen aparte aansluiting netbeheerder vereist
Meer inzicht via Meetdataplus
Wilt u nóg meer inzicht halen uit uw data? Met de
optionele portal Meetdataplus kunt u meerdere
locaties benchmarken en heeft u toegang tot
uitgebreidere rapportages.
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Certificeringen
Bij Kenter vinden we kwaliteit in dienstverlening maar
ook veiligheid en milieu ontzettend belangrijk. We zijn
dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk
betekent dit dat we de kwaliteit waarborgen door
middel van de implementatie en continuering van
verschillende kwaliteitssystemen. Zo zijn we in het
bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, ISO 55001, VCA** en CO2prestatieladder. Ons technische personeel werkt
volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties
(BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG).
Daarnaast werken onze mensen volgens de
veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140
en NEN 3840. Kenter is tevens Sterkin Erkend gas
technisch en elektrotechnisch installateur.

Over Kenter
Kenter laat energie werken. Dat doen we met
betrouwbare meetdiensten en innovatieve
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. Nu
al helpen wij ruim 28.000 relaties door heel Nederland
om kostenbewust en duurzaam te ondernemen. U
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300
specialisten. Dus gebruikt u veel energie en kunt u
geen dag zonder? Kies dan voor Kenter.
Meer informatie?
Naast het leveren van de MLOEA-meting onderhouden
wij de meter volgens de wettelijke eisen verzorgen wij
het beheer en voeren we de wettelijke controles uit.
Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact
op via onderstaande contactgegevens.
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