
Energie besparen 
door meten
radiografische warmtekostenverdeler



Werking van uw systeem

Het verwarmingssysteem in uw woning is aangesloten op 
een collectieve cv-installatie. Om uw individuele warmtever- 
bruik te meten, zijn of worden op uw radiatoren warmte- 
kostenverdelers aangebracht. De metingen zijn zeer 
nauwkeurig. U kunt verzekerd zijn van een eerlijke afrekening.

ista België verzorgt de registratie van de meterstanden, die 
op afstand uitgelezen worden. U hoeft daardoor nooit meer 
thuis te blijven voor de meteropnemer.

Bespaar zelf op uw 
energie- kosten

Weet u dat u zelf de hoogte van uw energiekosten kunt 
beïnvloeden? En niet zo’n klein beetje ook! U kunt gemiddeld 
20 tot 25% op uw energiekosten besparen als u meer inzicht 
hebt in uw energieverbruik en bewuster stookt. Dat is niet 
alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu! 
In deze brochure leest u hoe het werkt. Daarnaast geven we u 
enkele handige stooktips om uw kostbare warmte zo efficiënt 
mogelijk te benutten.
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Meterstanden worden omgerekend naar warmteverbruik

Niet alle radiatoren in uw complex zijn even groot en geven 
dezelfde hoeveelheid warmte af. Naargelang het model en 
de grootte van uw radiatoren, worden de meterstanden van 
de warmtekostenverdeler omgezet in verbruikswaarden of 
warmtemetereenheden voor de afrekening.

De berekening van uw individuele verwarmingskosten wordt 
gemaakt op basis van uw verbruik en de kosten- en tarieven- 
opgave van de beheerder.

Standen omrekenen naar 
verbruik

Werking van de warmte- 
kostenverdelers

Druk op de knop onder het afleesvenster van de 
warmtekostenverdeler. Om de 2 seconden verandert de 
weergave. U kan de actuele meterstand (voorafgaand met de 
2 + thermometer) en de meterstand op 31 december van het 
voorgaande jaar (voorafgaand met A) terugvinden. 
Na enkele seconden wordt het afleesvenster weer blanco.

Ieder jaar op 31 december wordt de A meterstand 
automatisch aangepast aan de waarde van actuele 
meterstand. De verbruikseenheden worden dan verder 
opgeteld. De meetgegevens worden uitsluitend gebruikt voor 
de dienstverlening van ista België.

Storingen

Wij verzoeken u om wijzigingen van radiatoren en defecten 
aan de warmtekostenverdelers direct, via uw beheerder, aan 
ons te melden. Een nauwkeurige kostenverdeling kan alleen 
plaatsvinden bij een perfect werkend meetsysteem.

Afleesmenu

Actuele meterstand

Meterstand op 31 december 
van het voorgaande jaar
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Verwarm geen ruimten die u niet 
gebruikt. Voorkom echter bevriezing 
of grote afkoeling door bij extreme 
kou de bijvertrekken toch enigszins 
te verwarmen.

Verwarm gelijkmatig en sluit de 
deuren naar koelere ruimten zoals de 
hal en het trappenportaal.

Sluit uw gordijnen, maar laat ze niet 
voor de radiatoren hangen.
De warmte blijft dan achter de 
gordijnen hangen en kan uw kamer 
niet verwarmen.

Vrijstaande radiatoren verwarmen 
het best. Ingebouwde radiatoren of 
wasgoed op de radiator verkleinen de 
warmtestraling.

Ventileer regelmatig. In een goed 
geventileerd huis is de lucht relatief 
droog. U bespaart hierdoor op de 
stookkosten omdat droge lucht 
sneller opwarmt dan vochtige. 

Wij wensen u veel woonplezier.

Tips voor verstandig stoken
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Inzicht in uw energieverbruik alleen is niet voldoende. U moet 
er vervolgens mee aan de slag. De volgende tips kunnen u 
daarbij helpen. 

Inzicht in uw verbruik 

Onderzoek wijst uit dat inzicht in het warmteverbruik tot 
een bewuster stookgedrag leidt en dus tot meer energie-
besparing. Daarom is bij wet geregeld dat u meerdere malen 
per jaar inzage moet krijgen in uw warmteverbruik. Op deze 
manier kunt u het verbruik goed in de gaten houden en des-
gewenst uw verbruiksgedrag aanpassen. 

Hoe werk het? 

Uw radiografische warmtekostenverdelers zijn speciaal ont-
worpen om inzicht te geven in uw warmteverbruik. Via de 
ista Webportal kunt u uw verbruik inzien. U ziet zowel het 
totaalverbruik van uw woning als het verbruik per radiator. 
Daarnaast kunt u uw verbruik vergelijken met uw gemiddelde 
verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde verbruik in 
uw complex. Alle gegevens worden in duidelijke grafieken 
vertoond. Makkelijk en overzichtelijk!
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