Zo leest u de meterstanden af op de budgetmeter elektriciteit
Bij de budgetmeter leest u de meterstanden niet af van het klassiek mechanisch, draaiend telwerk
(dat is een controlemeter), maar op een elektronisch schermpje.
Door de blauwe knop meerdere keren in te drukken, kunt u verschillende gegevens aflezen in het venstertje.
Zo ook de meterstanden. De meterstanden worden uitgedrukt in kilowattuur (kWh).
Stap 1
Druk 6 maal
op de blauwe knop



Dit is - enkel ter informatie - het totaal van alle
verbruikte kilowatturen (kWh) overdag en
’s nacht samen.

De budgetmeter registreert uw verbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk.
Stap 2
Druk nog 1 maal
op de blauwe knop



Het cijfer [1] (rechts) verwijst naar het dagtarief.
Het getal in het midden is de
meterstand dag.

Stap 3
Druk nog 2 maal
op de blauwe knop



Het cijfer [2] (rechts) verwijst naar het nachttarief. Het getal in het midden is de
meterstand nacht.

Ziet u de meterstanden niet zoals hier boven beschreven bij stap 1, 2 of 3?
Druk dan op de rode knop en herbegin bij stap 1.

Het
elektronisch schermpje

Verschillende soorten budgetmeters
Sommige klanten hebben ook een budgetmeter ‘uitsluitend nachttarief’ voor
accumulatieverwarming en/of elektrische warmwaterboilers. Hebt u verschillende
budgetmeters, dan kunt u die van elkaar onderscheiden via het meternummer.

Zo leest u de meterstand af op de budgetmeter elektriciteit ‘uitsluitend nachttarief’:
Stap 1
Druk 5 maal
op de blauwe knop



Het getal in het midden
is de meterstand ‘uitsluitend
nachttarief’.

Ziet u de meterstand niet zoals hier boven beschreven?
Druk dan op de rode knop en herbegin bij stap 1.
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Voor meer informatie kunt u terecht op deze telefoonnummers
078 35 35 34 voor vragen in verband met aansluitingen, meterstanden en -verzwaringen,
budgetmeters en rationeel energiegebruik
078 35 35 00 voor meldingen van defecten en technische storingen

Hebt u verschillende budgetmeters, dan kunt u die van
elkaar onderscheiden via het meternummer.

