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Als beheerder zorg jij 
voor veilig wonen, ontvang nu

gratis radiografische rookmelders!
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. De geur van brand merk je niet op terwijl je slaapt.  
Het gehoor werkt wel en daarom zijn rookmelders per 01-01-2020 verplicht in iedere woning. Dit redt levens. VWV hecht 
grote waarde aan veiligheid en dus hebben we een speciale actie. Je ontvangt nu gratis radiografische rookmelders 
voor de woningen waar u VWV de energiemeters laat vervangen of nieuwe meters laat installeren. De batterij van onze 
rookmelders gaat minstens 10 jaar mee. 

Het functioneren van de rookmelders is continu te monitoren via ons online platform Onergy. Via Onergy hebben zowel 
beheerders als bewoners 24 uur per dag inzicht in de meterstanden. Energie besparen is met Onergy makkelijker dan ooit.



Ook uw energie-administratie is 
perfect geregeld bij VWV
Of het nu gaat om een appartementencomplex van vijf 
woningen of een wijk met duizenden huizen, de meters 
van VWV zorgen voor betrouwbare, nauwkeurige meting 
die op afstand uit te lezen is. 
De VWV group is al jarenlang de betrouwbare partner  
van woningbouwverenigingen, syndicussen, energie en 
installatiebedrijven. We zorgen dat de energieadmini-
stratie perfect geregeld is voor al jouw bewoners. 
Van energie meten en kostenverdeling tot facturering, 
klantenservice en debiteurenbeheer. 

24/7  online inzicht op het VWV 
Onergy platform
Het VWV Onergy platform biedt online inzicht en over-
zicht voor jouw organisatie en de bewoners. 
Daarnaast kun je rekenen op de expertise van de VWV 
energieboekhouders, zodat je zeker weet dat de energie- 
boekhouding 100% klopt. 

Onergy is hét online energieboekhoud-platform voor 
woningbouwverenigingen, syndicussen, energie en instal- 
latiebedrijven die de energiemeting en -boekhouding 
goed geregeld willen hebben voor hun bewoners. 

Plan een afspraak met ons in en ontdek wat we voor u 
kunnen betekenen. Bel: 09 265 02 72
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