Hoe neem je de meterstanden op.
Opnemen van elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter met één meter.
Hier ziet je een elektriciteitsmeter met één
telwerk. Je hoeft alleen de cijfers voor de
komma door te geven. Sommige meters geven
ook cijfer(s) achter de komma weer. Deze hoeft
je niet door te geven.

Een elektriciteitsmeter met twee telwerken.
Dit is een elektriciteitsmeter met twee telwerken. Bij
sommige elektriciteitsmeters staan de telwerken naast
elkaar. Telwerk I is meestal het bovenste of het linker
telwerk en telwerk II het onderste of rechter telwerk.
Dit staat altijd aangegeven op de meter met ‘I’ of ’II’. In
Brabant zijn er ook elektriciteitsmeters waarbij telwerk
I het rechter telwerk is. Kijk dus altijd goed naar de
aanduiding op de meter.
Hebben jullie een elektriciteitsmeter met twee
telwerken en vraagt Essent slechts één telwerk door te
geven? Geef dan de stand door die oploopt. Hebben
jullie een meter met drie telwerken? Het derde telwerk
is dan voor terug levering of het totaal van de eerste
twee telwerken. Je hoeft alleen de standen door te
geven die Essent aan je vraagt.

Elektriciteitsmeter met elektronische telwerken
Dit is een elektriciteitsmeter waarbij de meterstanden
digitaal worden weergegeven. Dit kan een slimme
meter zijn, maar dat hoeft niet. Er zijn drie soorten
meters met elektronische telwerken:
Alle standen worden tegelijk op één display getoond.
Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Voor elke
stand staat een nummer voor welk telwerk de stand
is.
De standen worden één voor één op de display
getoond. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Bovenaan in de display wordt
weergegeven voor welk telwerk de stand is.
Er wordt één stand op de display getoond. Met de knop op de meter kun je de
verschillende standen één voor één oproepen. Noteer alle standen, ook als deze 0
zijn. Bovenaan in de display wordt weergegeven voor welk telwerk de stand is.

Bij een elektronisch telwerk worden tot vier verschillende standen weergegeven. De
standen op telwerk I en II (T1 en T2) zijn het verbruik en de standen op telwerk III en
IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) de terug levering weer. Je hoeft Essent
alleen de gevraagde standen door te geven.

Opnemen van gasmeterstand
Dit is een gasmeter. Je geeft alleen de cijfers
voor de komma door. De drie cijfers achter de
komma in het rode vlak hoeft je niet door te
geven. Let op dat je niet de standen van de
watermeter doorgeeft. De watermeter is vaak
rond, terwijl de gasmeter rechthoekig is en
vaak op een grote metalen kast zit.

Opnemen slimme meter
Dit is een slimme meter. Deze wordt op afstand
voor je uitgelezen. Je hoeft dus zelf geen
standen door te geven
Je kunt de standen van de slimme meter ook
zelf uitlezen. Hiervoor drukt je op de blauwe of
de groene knop. Je noteert vier verschillende
standen. Bij elke stand wordt weergegeven
welk telwerk het betreft. Noteer alle standen,
ook als deze “0” zijn. De
standen op telwerk I en II (T1 en T2) geven jullie verbruik weer. De standen op
telwerk III en IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) jullie terug levering weer.
Hier vindt je een korte video van Enexis over het uitlezen van de slimme meter.
Terug levering
De slimme meter is de meest voorkomende meter voor het registreren van terug
levering. De meterstanden op telwerk 1 en 2 geven het verbruik weer en meestal
wordt op telwerk 3 en 4 de hoeveelheid terug geleverde elektriciteit weergegeven.
Op sommige meters wordt terug levering op telwerk 5, 6, 7 en 8 weergegeven. Voor
de precieze werking van de meter raden wij aan om de handleiding te raadplegen.
Deze is te vinden op de website van jullie regionale netbeheerder. Als je elektriciteit
gaat terug leveren aan het net moet je dit registreren bij de netbeheerder, dit kan op
www.energieleveren.nl.
Waterstand opnemen
De watermeter zit meestal daar waar de waterleiding het huis binnenkomt, dit
noemen we de hoofdaansluiting. Dit is vaak in de meterkast waar ook de elektriciteiten gasmeter zich bevinden.
Afhankelijk van de woning, kunt je de watermeter ook op een van de volgende
plekken vinden:
- In een put achter de voordeur.
- Onder een kruipluik.
- In een kelder.
- In een meterput in de tuin.

- In de toiletruimte.
- In de centrale ruimte. Dit is vaak het geval wanneer je in een flat woont

