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verdienen langjarig
rentmeesterschap!
– Christiaan Brester
Directeur Lens

06
Stappenplan

07

Even voorstellen

Voordelen

Bij Lens kijken we altijd vooruit. Duurzaamheid is daarbij
onze grootste drijfveer. Begonnen als startup in 2012
is Lens inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ruim
40 medewerkers. We streven ernaar om zoveel mogelijk
daken in te zetten als krachtige tool om Nederland te
verduurzamen. Sterker nog, we laten al jaren zien dat dit
kan. We leveren kwalitatief hoogwaardig en rendabele
zonnesystemen op. Maar dan moeten ze wel blijven
presteren. Monitoring is dus cruciaal. Hiervoor bieden wij
meerdere oplossingen, waarbij we u ook voor beheer & meer
kunnen ontzorgen.

Onze Kernwaarden:

Duurzame impact

Klanten voor wie wij onder andere werken:

Klantgericht

Samenwerken

Monitoring

Lens integreert uw zonnesystemen in het centrale monitoringsplatform, tegen aantrekkelijke tarieven.
Wij kunnen u ontzorgen door middel van onderstaande oplossingen:

U bent al jaren goed bezig met het plaatsen
van zonnesystemen op uw woningbestand.
Maar in hoeverre heeft u zicht en grip op uw
bestaande PV-portfolio? Monitoring van uw
zonnesystemen is wellicht de ideale oplossing

of

als u op één van de onderstaande vragen ‘nee’
of ‘weet niet’ antwoordt.

Online omvormers direct koppelen met

Onze logger plaatsen. Deze meet de prestaties van

het platform (Enphase, SolarEdge, Solis)

elk type zonnesysteem en communiceert onafhankelijk van
het internet van de bewoner met het platform.

Uw systemen worden 24/7 slim gemonitord en vergeleken
met referentiewaarden. Systeemuitval ziet u direct.
U ontvangt periodieke rapportages over de prestaties van uw
PV-portfolio met referentiewaarden, uitval % en bespaarde CO2.

Heeft u overzicht van de
prestatie en status van
al uw systemen?

Is er geïnstalleerd
door dezelfde partij en
gebruik gemaakt van
één type omvormer?

een eigen inlog voor de bewoner. Privacy gegarandeerd conform AVG.

Uw organisatie is gereed voor geavanceerde energiemonitoring
(slimme meter P1, warmtemeters etc.)

Wordt er optimaal
geïnvesteerd in CO2-beloften
en een meerjarig beleid?

De bewoner is (betaalde)
zonnestroom beloofd, maar
wordt dit ook geleverd en kunt
u dit aantonen?

Al uw PV-installaties zijn inzichtelijk via één portaal voor u, en met

Stappenplan
Intake
We komen bij u langs voor een eerste beeld van uw PV-portfolio en het bespreken
van uw vragen en behoeftes rondom monitoring.

Quickscan
We checken de staat en prestaties van uw bestaande systemen op
locatie via een representatieve steekproef. U ontvangt een advies voor de
meest kosteneffectieve aanpak.

Offerte

Voordelen

Op basis van ons Quickscan advies en het door u gewenste vervolg
ontvangt u een offerte met ons aanbod voor monitoring en eventuele

Zicht en grip op uw PV-portfolio in één
oogopslag.

additionele dienstverlening.

Automatische meldingen bij systeemuitval
en ondermaatse prestaties.

Uitvoering
Lens coördineert de planning en installatie van de monitoring.
Minimale impact voor de bewoner is altijd ons uitgangspunt.

Maand-, kwartaal- en jaarrapportages van
uw portfolio per email.

Monitoring

Verschillende weergaven per gebruikerstype
(bewoner of beheerder).

Na installatie kunt u direct via Mijn Herman de prestaties inzien. Indien gewenst
ontvangt de bewoner ook een inlog. Lens kijkt vanaf dag 1 mee en overlegt met
u in geval van een storing en het verhelpen ervan.

Periodieke rapportage
U ontvangt maand-, kwartaal- en jaarrapportages met de energetische-,
financiële- en CO2-prestaties, uitval % en meer.

Beheer (optioneel)
Onze beheerafdeling houdt uw PV-portfolio in de gaten en meldt uitval proactief
als onderdeel van onze monitoringsdienst.
De volgende aanvullende diensten worden geleverd:
•

Onderzoek van storingen, suboptimale prestaties en bijzonderheden.

•

Periodieke rapportage van de technische status van het zonnesyteem.

•

Verhelpen van storingen.

•

Beantwoorden van bewonersvragen m.b.t. het zonnesysteem.

Vraag uw Lens contactpersoon naar de mogelijkheden.

Lens BV
Klaprozenweg 75E
1033NN Amsterdam
info@lens-energie.nl
www.lens-energie.nl
+31 20 61 83 794
KVK		

66393922

BTW		

NL856531248B01

IBAN

NL91RABO0171236106

