
Warmtemeter
Inzicht in uw warmteverbruik 

              088 - 111 89 89          

               verkoop@kenter.nu             

               www.kenter.nu



Warmtemeter

Duurzame energie opwek en SDE+ subsidie 
Overweegt u de plaatsing van een duurzame 
opwek-installatie binnen uw onderneming? En maakt 
u graag gebruik van de beschikbare SDE+ subsidie? 
Dan is het plaatsen van een Warmtemeter één van de 
vereisten. Kenter helpt u graag bij de plaatsing van een 
Warmtemeter.

Opstellen meetprotocol
Een andere vereiste bij het aanvragen van SDE+ 
subsidie is het opstellen van een Meetprotocol. Ook 
hierbij zijn wij u graag van dienst! In een 
meetprotocol wordt de wijze van bemetering van uw 
installatie omschreven. Deze moet worden 
ondertekend door een erkend meetbedrijf waarna het 
meetprotocol goedgekeurd moet worden door CertiQ of 
Vertogas. CertiQ en Vertogas certificeren energie die is 
opgewekt uit duurzame bronnen. 

Kenter helpt u, als erkend meetbedrijf, graag met het 
opstellen van een meetprotocol en de plaatsing van 
een warmtemeter. Wij zijn tevens 
meetverantwoordelijke en weten exact aan welke 
eisen uw installatie en energiemeting moet voldoen. 
Indien gewenst kunnen wij tevens het gehele proces 
uit handen nemen en verzorgen wij het contact met 
CertiQ of Vertogas.

Inzicht in uw warmteverbruik 

Met de Warmtemeter en bijbehorende meetdienst 
van Kenter heeft u inzicht in uw warmteverbruik en 
ziet u in één oogopslag waar u kunt besparen. Handig 
én relevant. Kenter levert niet alleen de warmtemeter, 
maar verzorgt ook het onderhoud en levert u 
relevante meetdata. Via de gratis online portal 
Meetdata.nl heeft u bovendien altijd en overal inzicht 
in uw actuele verbruik!

Voordelen
√  Inzicht in warmteverbruik
√  Gratis online monitoring via Meetdata.nl
√  Kenter als uw energiepartner 
√  Helpt u bij het verkrijgen van de SDE+ Subsidie

Duurzame energie opwek en SDE+ subsidie
Overweegt u de plaatsing van een duurzame 
opwek-installatie binnen uw onderneming? En maakt 
u graag gebruik van de beschikbare SDE+ subsidie? 
Dan is het plaatsen van een Warmtemeter één van 
de vereisten. Kenter helpt u graag bij de plaatsing van 
een Warmtemeter én het opstellen van het benodigde 
meetprotocol.



Warmtemeter

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 warmtemeting onderhouden 
wij de meter volgens de wettelijke eisen verzorgen 
wij het beheer en de wettelijke controles. Ontvangt u 
graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op. 
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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 CO2-
prestatieladder. 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.  
 


