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dE VwV-EnERgIEBoEKhoUdERs staan KlaaR VooR 
Uw oRganIsatIE En dE BEwonERs
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dE VollEdIgE 
EnERgIE-admInIstRatIE oVERzIchtElIjK 

gEREgEld VooR allE BEwonERs.

hEt totaalconcEpt 
VooR dE EnERgIE-admInIstRatIE

www.vwvgroup.be

wilt u meer weten over wat VwV group voor uw organisatie kan betekenen? 
hoe we u veel tijd kunnen besparen en hoe we een zorgeloze energie-administratie 

voor u realiseren? neem dan contact met ons op voor  
een vrijblijvende afspraak:

Bel: 09 265 02 72
Kijk ook eens op onze website vwvgroup.be

latEn wE KEnnIsmaKEn !



mEER EnERgIE oVER 
VooR dE KERnzaKEn ?

BEtRoUwBaaR 
En naUwKEURIg mEtEn

hEt totaalconcEpt VooR dE EnERgIE-admInIstRatIE www.vwvgroup.be   -   www.verbruikinzien.be

KIEs dE sERVIcEs 
dIE Uw oRganIsatIE 
nodIg hEEft
Laat de energie-administratie over aan de Energieboekhouders. Zij regelen: • Meterplaatsing • Data- 
collectie • Monitoring • Kostenverdeling • Facturering op maat • Klantenservice • Het complete 
debiteurenbeheer. Via ons online onergy platform www.verbruikinzien.be houdt u en de 
bewoners zelf 24 uur per dag inzicht en overzicht.  

Alles in de huisstijl van uw organisatie. de huisstijl van onze services kunnen we aanpassen aan 
de huisstijl van uw organisatie. zo blijft alles helder voor de bewoners. 

altIjd onlInE oVERzIcht
Via het online onergy platform www.verbruikinzien.be houdt u, uw organisatie en de bewoners 

zelf 24 uur per dag inzicht en overzicht. Bewoners zien hoeveel energie er is 
verbruikt, wat de kosten zijn en wanneer de betaling voldaan moet zijn. ook 

het betalen kan heel eenvoudig online via het onergy platform. handige 
grafieken geven waardevolle inzichten over het verbruik. hierdoor kunnen bewoners 

eenvoudig energie en kosten besparen.

Is uw organisatie maandelijks te veel tijd kwijt met de energieboekhouding, vanwege achter-
stallige betalingen, vragen van bewoners, het berekenen van de kostenverdeling? VwV is al 
jarenlang de betrouwbare partner van woningbouwverenigingen, syndicussen, energiebedrijven 
en installatiebedrijven. we zorgen dat de energie-administratie perfect geregeld is voor al uw 
bewoners. plan een afspraak met ons in en ontdek wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ons 
bereiken op werkdagen via 09 265 02 72.

draadloze systemen | rookmelders | warmte en koudemeters | warmtekostenverdelers | watermeters
op onze website www.vwvgroup.be is meer informatie over onze meters te vinden. 

Een betrouwbare energie-administratie begint bij nauwkeurige meters. of het nu gaat om een 
appartementencomplex van vijf woningen of een wijk met honderd huizen, de meters van VwV 
zorgen voor betrouwbare, nauwkeurige meting die op afstand uit te lezen is. 


