UITLEENREGLEMENT WARMTEVERLIES- EN ELEKTRICITEITSVERBRUIKSMETER GEMEENTE WEERT
Doel meten warmteverlies
Een goede isolatie is van groot belang voor een lage energierekening en een comfortabele woning. Een warmteverliesmeter
maakt koude plekken en warmtelekken zichtbaar. Koude plekken of tocht worden door weergave van de temperatuur of
verkleuring van de meetstraal aangegeven. Andersom worden ook warmtelekken inzichtelijk doordat de meetstraal dan van
groen naar rood verkleurt. Meten met deze meter is een eerste stap om de isolatie- en besparingsmogelijkheden in beeld te
brengen.

Afbeeldingen warmteverliesmeter (links) en elektriciteitsverbruiksmeter (rechts)
Doel meten elektriciteitsverbruik
Als u zuinig omspringt met uw elektriciteitsverbruik kan u heel wat geld uitsparen en het
is bovendien beter voor het milieu. Elektriciteit besparen kan door op enkele eenvoudige dingen te letten:
Dikwijls bent u niet op de hoogte van het verbruik van een bepaald toestel en kijkt u verbaasd op
van de elektriciteitskosten van bijvoorbeeld een droogtrommel;
Bij oudere toestellen is het interessant om te weten wat zij verbruiken zodat u eventueel kan
overwegen om de oude toestellen te vervangen door energiezuinige toestellen.
U bent er waarschijnlijk van op de hoogte dat toestellen in stand-by elektriciteit verbruiken.
Sommige toestellen verbruiken echter ook elektriciteit wanneer de schakelaar van het toestel
uitgeschakeld is. Daarom zou het interessant kunnen zijn om te weten wat bepaalde toestellen in
huis verbruiken, en dit zowel in gebruik, in stand-by als uitgeschakeld.
Voor wie?
Alle Weerter inwoners, verenigingen, organisaties en instellingen kunnen gebruik maken van de meters.
Uitgifte van de meters
De meters kunnen aan de publieksbalie van het stadhuis worden afgehaald en teruggebracht tijdens de openingsuren (ma
– don van 8.30 tot 17 en vrij van 8.30 tot 12.30u). Hiervoor is een afspraak noodzakelijk via heerlijk@weert.nl. U kunt dan
meteen informeren of er een meter beschikbaar is (in totaal zijn er 2 warmteverlies- en 2 elektriciteitverbruiksmeters). De
meter wordt maximaal 10 werkdagen uitgeleend. Voor de warmteverliesmeter vragen we een borg van 50 euro en voor de
elektriciteitsverbruikmeter een borg van 25 euro.
Beschadiging, diefstal of verlies
Bij uitgifte en inname wordt door beide partijen gecontroleerd of de meter zich in een goede staat bevindt. Elke vorm van
beschadiging, diefstal of verlies van de warmteverliesmeter dient gemeld te worden. U mag zelf geen herstellingen uitvoeren!
Beschikbaarheid en aansprakelijkheid
Indien de gemeente door overmacht de meter niet ter beschikking kan stellen, kunt u als ontlener hiervoor geen
rechtsvorderingen of schadevergoedingen eisen. Ook kan de gemeente in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen of schade die zouden voortvloeien uit het gebruik van de warmteverliesmeter.
Vervolg
U kunt u woning volledig thermografisch in beeld laten brengen en energieadvies krijgen om energie te besparen. Neem
daarvoor contact op met warmwonen@weertenergie.nl en weertenergie.nl.

