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De missie van mijnenergiebundel is om betrokken partijen in de hele 
monitoringketen van  de NOM/EPV-portfolio maximale ontzorging te bieden. Van 
meting tot (EPV)-rapportages, van analyses tot benchmarking en van alerts tot 
bewonersbegeleiding. Zodat u zich kunt richten op uw kerntaken; het bouwen, 
renoveren en beheren van moderne, comfortabele (huur)woningen, die aan de 
laatste eisen van de techniek én wet- en regelgeving voldoen.

mijnenergiebundel.nl

Prestatie-monitoring waarop u kunt Bouwen!

Watch-E ontwikkelt complete software voor energiemanagement van woningen.

Mijnenergiebundel is speciaal ontwikkeld voor de markt van zeer energiezuinige NOM/EPV 

woningen en biedt aannemers en woningcorporaties een complete end-to-end oplossing om de 

NOM/EPV portfolio te kunnen managen. Mijnenergiebundel. www.mijnenergiebundel.nl

Contactgegevens: Barbera van der Hoek info@watch-e.nl of bel 06 52 03 43 90

TMX is, met meer dan 30 jaar ervaring, een autoriteit op het gebied van telemetrie. 

TMX ontwerpt, ontwikkelt en produceert alle industriële elektronica en software in eigen huis. 

De TMX producten voldoen aan zeer hoge security eisen en hoge up-times (de garantie van altijd 

verbinding). Jarenlange toepassing van TMX in kritische infrastructuur is hier het bewijs van. 

www.tmx.nl

Contactgegevens: Peter-Paul Kuipers sales@tmx.nl of bel 078 61 00 300
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Bij de realisatie van elk type energiezuinige woning gaat het om meer dan techniek en 

contractvormen alleen. Het gaat ook om de eenvoudige en veilige toegang tot transparante

en actuele data, het centraal stellen van de bewoner en om (bij)sturingsmogelijkheden 

voor de betrokken partijen. Hierbij zijn de ketenpartners samen aan zet om de vele 

verschillende woningconcepten succesvol te laten worden. De realisatie, oplevering en 

instandhouding van deze woningen vraagt om een tijdige verkenning van het monitoring- 

en bijsturingsproces ná oplevering van de woning.

Vanaf de oplevering hebben zowel bewoner, 

verhuurder als garantiepartij behoefte aan informatie 

over en management van de energiehuishouding in en 

rond de NOM/EPV-woning.

Bent u een woningcorporatie? Dan heeft u graag tevreden bewoners

en krijgt u relevante informatie het liefst kant-en-klaar en 

op het juiste moment aangeboden. Bent u een aannemer of 

installateur, garantiepartij of verantwoordelijk voor de MJOP 

(MeerJarenOnderhoudsPlan)? Dan wilt u continue toegang tot 

relevante energiedata en ervan verzekerd zijn dat u geïnformeerd 

wordt zodra er zich een storing of andere uitzonderlijke situatie in 

een woning voordoet. In ieder geval wilt u niet voor verrassingen 

komen te staan én wilt u erop kunnen vertrouwen dat het EPV-

managementsysteem te allen tijde beschikbaar is.

De in 2016 tot stand gekomen EPV-wetgeving vereist onafhankelijke en betrouwbare 

EPV-monitoring. Daarmee kan een NOM-consortium (aannemer, installateur, adviseur, 

architect) de energieprestaties van de eigen NOM/EPV-portfolio gedurende de levensduur 

van een woning bewaken en garanderen.

Compleet, Betrouwbaar & Veilig End-to-End oplossing voor zekerheid over NOM/EPV

Mijnenergiebundel biedt u de volgende voordelen

Mijnenergiebundel is een compleet NOM/EPV-managementsysteem,
en geschikt voor elk type zeer energiezuinige koop- of huurwoning
waar prestatiegaranties voor gelden.

Mijnenergiebundel is onafhankelijk, veilig, compleet én gebruikersvriendelijk voor 

zowel eindgebruikers als garantie- en onderhoudspartijen. Het product voldoet aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Prestatiemonitoring waarop u kunt Bouwenmijnenergiebundel.nl

Universeel en betrouwbaar
• Componenten: hoge betrouwbaarheid en zekerheid

• Complete hardware-sets voor uitlezing van energieparameters EPV/ NOM woning

• Beveiligde datacommunicatie via het mobiele netwerk (APN) of Ethernet (VPN)

• Security volgens de hoogste standaard

• Privacybescherming conform  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Slim en veelzijdig 
• Eenvoudige en overzichtelijke bewonersapplicatie, toegespitst op de energiezuinige NOM 

en EPV-woning voor zowel particulieren als huurders

• Managementplatform waarmee aannemer en woningcorporatie analyses, rapporten op maat 

en benchmarks kunnen uitvoeren   

• Bewonersrapportages waaronder de jaarlijkse wettelijke verplichte EPV-rapportage

• Bewonersapplicatie beschikbaar via website, smartphone en tablet

• Continue doorontwikkeling met nieuwe functionaliteiten

Intelligent en effi ciënt 

• Onafhankelijk van installateur of installatie-leveranciers

• Support via één helpdesk

• Heldere procesbeschrijvingen en instructies

• Plug&Play concept,  snelle en foutloze montage (minder kans op fouten) 

• End-to-end oplossing
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