INZICHT BEGINT MET WETEN
DNWG zorgt voor uw meet- en weetsysteem
Als ondernemer of als manager wordt het steeds belangrijker om goed inzicht te
hebben in de ontwikkeling van uw kosten. Veel meer dan vroeger is het noodzakelijk
om de vinger aan de pols te houden. Dat geldt ook voor het energieverbruik.
U wilt weten hoeveel energie er wordt verbruikt, waaraan en welke besparingsmogelijkheden er zijn.
DNWG zorgt dat u volledig voldoet aan uw wettelijke verplichtingen om een Erkend
Meetverantwoordelijke aan te wijzen. Tevens biedt DNWG u een Webportal aan
waarin alle energie- en waterstromen kunnen worden gevisualiseerd.
DNWG is verantwoordelijk voor de netwerken (gas, elektriciteit en water) in de
provincie Zeeland. Binnen DNWG is de business unit TUMS actief. TUMS staat voor
Total Utility & Metering Services. Deze business unit levert betrouwbare
meetgegevens over uw energieverbruik en maakt hier kwalitatieve analyses en
rapportages van. Ook kan TUMS adviseren over besparende maatregelen en
oplossingen die het beste passen bij uw bedrijfsvoering.
TUMS is door TenneT erkend als Erkend Meetverantwoordelijke, ISO9001 en VCA**gecertificeerd. Daarnaast is zij Onafhankelijk Diensten Aanbieder, zij kunnen u zo
voorzien van alle meetdata van zowel kleinverbruik als grootverbruik aansluitingen.
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ONZE DIENSTEN
Meetdiensten
Meetgegevens zijn nodig voor (interne) doorbelastingen en het opstellen van facturen.
Hierin biedt TUMS de mogelijkheid om meetgegevens te verzamelen, te valideren
en te aggregeren, debiteuren en contracten te beheren en facturen op te stellen.
Dat doen we via een webportal. TUMS biedt meetoplossingen voor toepassingen
voor elektriciteit, gas, water, warmte en andere eenheden.
Energiemonitoring
Energiebeheer, duurzaam en verantwoord ondernemen: goede redenen om grip
te krijgen op uw energiestromen. Kiezen voor energiemonitoring is een belangrijke
stap daartoe. Onze webportal geeft inzicht in de energiestromen van elektriciteit,
gas, water, warmte of andere eenheden.
Datadiensten
Door de meetdiensten van TUMS zijn er grote hoeveelheden meetgegevens
beschikbaar. TUMS verstrekt conform de geldende wet- en regelgeving de
vastgestelde meetgegevens aan de desbetreffende netbeheerder. TUMS kan deze
meetgegevens ook rechtstreeks aan u aanbieden.
Meetdiensten namens de energieleverancier
Voor energieleveranciers levert TUMS - als onafhankelijke partij - een volledige
dienstverlening op het gebied van collecteren, vaststellen en distribueren van
meterstanden, voor zowel slimme als traditionele meters. TUMS ondersteunt de
jaarlijkse periodieke meterstanden, maar ook de zogenaamde events (inhuizingen,
uithuizingen, switches).
Procesautomatisering
Installaties die voor de energievoorziening zorgen, maken vaak integraal deel uit van
productieprocessen. TUMS biedt een totaalpakket aan diensten om deze installaties
in topconditie te houden. Aanschaf, onderhoud en beheer van energievoorzieningsinstallaties vergen specifieke kennis en ervaring. We laten onze klanten graag
meeprofiteren van onze kennis en ervaring op dit gebied. Het uitgangspunt daarbij
is een optimaal rendement.

DNWG
DNWG biedt volledige dienstverlening op het gebied van technische infrastructuur
(elektriciteit, gas en water): van ontwerp en engineering tot aanleg, beheer en
onderhoud. Daarnaast levert DNWG diensten op het gebied van meettechniek.
In de provincie Zeeland, maar ook daarbuiten. Tienduizenden kilometers kabel
en leiding zijn bij de medewerkers van DNWG in goede handen. Veiligheid en
vakmanschap staan hoog in het vaandel.
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