In deze nieuwsbrief presenteren we de Energy
Battle, een energiebesparingswedstrijd tussen
10 energiecoöperaties in de provincie Friesland.
De Energie Coöperatie Westeinde is de pilot
gebruiker van de Energy Battle. De afgelopen
maanden is de slimme meter in die wijk
geplaatst en ze streven naar een energie
neutrale wijk. Daarom doen ze mee met dit
project!

Wat is de Energy Battle?
Met de Energy Battle maken we energie besparen leuk. Samen met de deelnemers van een wijk,
dorp of stad is er een competitie rondom energie besparen. En de winnaar van de competitie
wint ook leuke prijzen! Aan de Energy Battle Friesland gaan 10 energiecoöperaties meedoen. Er
is een competitie tussen de deelnemers en tussen de energiecoöperaties (hiervoor worden de
gemiddeldes genomen van alles deelnemers van een bepaalde coöperatie). We kijken naar uw
verbruik de laatste dertig dagen en vergelijken dit verbruik met het verbruik van het voorgaande
jaar. Dat verbruik geeft u zelf op tijdens de wedstrijd. Een voorbeeld van hoe het eruit ziet staat
hieronder.

Wat krijgt u nog meer?
Via een applicatie krijgt u gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en in de teruglevering van
uw zonnepanelen. Behalve de Energy Battle krijgt u een Plus Account in de applicatie. De
applicatie is een afsplitsing van SlimmemeterPortal.nl. Dit Plusaccount zorgt ervoor dat uw data
voor de gehele periode inzichtelijk blijft maar ook dat u een maandelijkse rapportage krijgt over
uw energieverbruik én u kunt gebruik maken van onze mobiele app. Normaal gesproken kost dit
account € 1,50 per maand maar u krijgt dit geheel gratis. Hieronder ziet u een voorbeeld van het
energieverbruik vanuit de applicatie.

Hoe doet u mee?
Heel eenvoudig: meld u aan via deze link: www.energybattlefriesland.nl of via onderstaande button.
We beginnen nu eerst met een pilot, deze pilot loopt tot eind december voordat de definitieve
battle begint.

AANMELDEN

Wie organiseert dit?
De Energy Battle is een gezamenlijk initiatief van de Friesche energiecoöporaties. Het wordt
georganiseerd door de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en de lokale energiecoöporaties.
De uitvoering van de Energy Battle is in handen van SlimmemeterPortal.nl. We zijn er van
overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers
van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom gaan we met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. Klik hier voor ons volledige privacy
statement.

Samen slim besparen, zeg het voort!
Hebt u familie, vrienden of kennissen met een slimme meter en zijn zij nog niet bekend met
deze Energy Battle, laat ze zich dan aanmelden! Ze kunnen zich inschrijven via bovenstaande
button.

