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VOLLEDIG GRIP OP UW 
ONLINE ENERGIEADMINISTRATIE

MET VWV-ONERGY

HET ONERGY PLATFORM, ZOVEEL MEER DAN 
HET MONITOREN EN METEN VAN VERBRUIK ALLEEN

Al sedert de oprichting in 1988 levert VWV een totaalconcept voor energielevering voor diverse partijen zoals syndicussen, 
exploitanten, VME’s, vastgoedbeheerders en installatiebedrijven. VWV verzorgt daarbij het volledige traject, van de levering 

en aanleg van meetapparatuur en meetsystemen over online monitoring tot en met facturatie en incasso. 
Door de jarenlange ervaring en door deze diensten te faciliteren voor tienduizenden woningen heeft VWV nu 

een nieuw eigen online modulair ’ONERGYplatform’ kunnen ontwikkelen. Hiermee heeft VWV een nieuwe grote stap 
gezet in de wereld van de energiefacturatie. 

ONZE SERVICE IS ER OM HET VOOR U MAKKELIJKER 
EN INZICHTELIJKER TE MAKEN

Al onze diensten worden ondersteund door een eigen gespecialiseerde klantenservice met medewerkers die u 
deskundig te woord kunnen staan. Onze klantenservice helpt u graag bij uw vragen. We zijn telefonisch alle werkdagen 

van 8.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar op 09 2650250.



ONERGY HET NIEUWE MODULAIRE ONLINE 
PLATFORM VOOR UW ENERGIEFACTURATIE

NU VOLLEDIG GRIP OP 
UW EIGEN ENERGIE EXPLOITATIE 
MET HET ONERGY PLATFORM

� Het Onergy platform is meterfabrikant onafhankelijk. 
� Meterstanden worden automatisch ingelezen en gerapporteerd.
� Beheerders en bewoners hebben inzage in de opvolging en analyses van individuele 
 verbruiken, dit alles in relatie tot gemiddeldes van gelijkaardige projecten enz.
� Via Onergy kunnen mutaties zoals bv. verhuizingen heel eenvoudig verwerkt worden.
� Via de facturatie- en incassomodule zijn er de volgende mogelijkheden:  
 - Factureren en incasseren van maandvoorschotten en eindafrekeningen. 
 - Betalen dmv:  automatische incasso,  brie� actuur,  iDEAL,  Paypal. 
 - Tre� en van betalingsregelingen / opmaak van verzamelfacturen. 
 - Diverse mogelijkheden voor tariefopbouw / sta� elen van tarieven. 
 - Incasso gebeurt op rekening van de klant, niet via een derdenrekening. 
� Volledige organisatie van deurwaardertraject...  Maar omdat wij de dialoog met uw 
 debiteur gaande houden resulteert dit in een duidelijk beter betaalgedrag.

HET ONERGY PLATFORM 
ZOVEEL MEER DAN HET METEN 
VAN VERBRUIK ALLEEN
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