
Rekenvoorbeeld ontvangen?
Wilt u een rekenvoorbeeld ontvangen? Neem dan 

contact met ons op.

Zitten er meer dan 500 warmtemeters in uw 

warmtemeterpool, dan ontvangt u volumekort-

ing. Het kortings percentage is afhankelijk van de 

hoeveelheid te controleren warmtemeters. 

Wij maken graag een berekening voor u op maat!

Met 
Sentiunt 

Meterbeheer 
voldoet u aan de 

Warmtewet
Meer informatie en contact
Wilt u weten wat Sentiunt Meterbeheer 

voor u kan betekenen? Neem dan 

contact op met Cor Alberts.

06 170 226 53

cor.alberts@sentiunt.nl

www.sentiunt.nl

Sentiunt 

J. ten Catestraat 8

7671 MA Vriezenveen

info@sentiunt.nl

Sentiunt 
Meterbeheer 

ontzorgt 
beheerders van 
warmtemeters



Zelf doen of uitbesteden?
De meeste bedrijven en organisaties voeren de 

controles in zogeheten warmtemeterpools uit. 

Het opzetten van een warmtemeterpool en het 

vervolgens uitvoeren daarvan, vraagt het nodige van 

uw organisatie. Door uw warmtemeterbeheer aan 

Sentiunt Meterbeheer uit te besteden kunt u uw tijd 

aan andere zaken besteden. Sentiunt Meterbeheer 

heeft de kennis in huis en kan u veel werk uit handen 

nemen. Van procesvoorbereiding tot en met de 

begeleiding van audits door derden!

Met Sentiunt Meterbeheer bent u er zeker van dat 

uw warmtemeters goed beheerd worden en dat 

u aan de wettelijke eisen voldoet. Het verhelpen 

van storingen, het controleren en vervangen van 

warmtemeters doen wij niet. Daarvoor blijft u zelf 

verantwoordelijk.

Sinds 2014 heeft u te maken met de Warmtewet. Deze wet beschermt 

consumenten en bedrijven tegen te hoge tarieven, onacceptabele storingen 

en onduidelijke regels. In de Warmtewet staat ook dat u moet voldoen aan 

de Metrologiewet. In de Metrologiewet (2006) heeft de overheid vastgelegd 

dat meetinstrumenten aan wettelijke minimale essentiële eisen moeten 

voldoen en dat die instrumenten periodiek gecontroleerd moeten worden. 

Uitbesteden aan Sentiunt Meterbeheer
Kiest u ervoor de controle van uw warmtemeters in 

een warmtemeterpool aan Sentiunt Meterbeheer 

over te laten? Dan kunt u erop rekenen dat wij 

onderstaande werkzaamheden voor u uitvoeren:

•  organisatie voorbereiden

•  stand van zaken inventariseren

•  procedures en werkinstructies (ISO-proof) 

overeenkomen en vastleggen 

•  proces inrichten en nieuwe werkwijze 

implementeren 

•  data warmtemeters maandelijks verwerken 

•  saneersessies voorbereiden, bespreken en 

opvolgen

•  aselecte bepalingen opmaken, bespreken en 

opvolgen

•  contact onderhouden met ijkbedrijf (zowel in 

het offerte- als uitvoeringstraject)

•  poolbesluit opstellen, bespreken en uitzetten

•  afkeurlijsten samenstellen, bespreken en 

bewaken

•  audits van derden begeleiden

Sentiunt Meterbeheer: 
•  is een betrouwbare partij

•  heeft kennis van zaken

•  neemt werk uit handen

•  maakt prijsafspraken op basis van 

volume

•  is lid van de stichting Warmtenetwerk

Sentiunt Meterbeheer werkt voor:
• warmtebedrijven

• woningbouwcorporaties

• energiebedrijven

• verenigingen van eigenaren

 Sentiunt 
Meterbeheer 

richt uw 
warmtemeterpool in


