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Meterstandenverzoek? Uw reactie is belangrijk. 
 
 
Wanneer Uiterlijk 15 januari 2021 moeten de standen zijn doorgegeven aan DVEP Energie 

 
Belangrijk Standen doorgeven is van groot belang 
 Indien de leveranciers geen standen van u ontvangen, worden de standen geschat.  
 De schatting is gerelateerd aan het elektriciteits- en gasverbruik in het verleden en 
 kan veel hoger of lager uitkomen dan de werkelijke stand. 
 

Is DVEP Energie al uw leverancier? 
U ontvangt van DVEP Energie een e-mail met het verzoek de stand door te geven. In 1 mail 

kunnen meerdere aansluitingen staan. Die kunt u zelf eventueel in uw organisatie doorsturen, 
zodat ieder zijn eigen standen kan invullen. 
 
U ontvangt de mail op 25 november 2020. Op uiterlijk 15 januari 2021 moeten de standen zijn 
doorgegeven. 
 

Voor welke aansluitingen? 
Let op: De standen worden alleen opgevraagd wanneer deze nodig zijn. 
Wanneer u geen verzoek krijgt, dan kan het zijn dat: 
0 u een slimme meter heeft (staat deze in storing, dan krijgt u wel een verzoek); 
0 u een grootverbruikaansluiting heeft. 

  
 

Wordt DVEP Energie uw leverancier? 
 

Is Eneco nu uw gasleverancier in het collectief Energie Voor Scholen? 
U hoeft Eneco niet op te zeggen.  
Eneco stuurt geen meterstandenverzoek. 
U ontvangt van DVEP Energie een e-mail met het verzoek de stand door te geven. In 1 mail 
kunnen meerdere aansluitingen staan. Die kunt u zelf eventueel in uw organisatie doorsturen, 
zodat ieder zijn eigen standen kan invullen. 
 
U ontvangt de mail op 15 december 2020. Op uiterlijk 15 januari 2021 moeten de standen zijn 
doorgegeven. 

 

Voor welke aansluitingen? 
Let op: De standen worden alleen opgevraagd wanneer deze nodig zijn. 
Wanneer u geen verzoek krijgt, dan kan het zijn dat: 
O u een slimme meter heeft (staat deze in storing, dan krijgt u wel een verzoek); 

O u een (profiel-)grootverbruikaansluiting heeft. In dit geval is uw netbeheerder verantwoordelijk 

voor het opvragen van de meterstanden. U heeft een grootverbruikaansluiting als u elke maand 
een aparte factuur van de  netbeheerder ontvangt. 
  

   
 
 
U kunt met al uw vragen op energiegebied terecht bij Energie Voor Scholen. Neemt u contact op 
met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl  of 06-23690288. 
 

Namens de Stuurgroep Energie Verus, VBS, VGS, VOS/ABB en ISBO 
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