Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Haal alles uit de SDE+ subsidie
met de bemetering van Fudura

De energieke waarde van Fudura (in uw SDE+ procedures)
• Meetplan dat uw energiestromen inzichtelijk maakt.
• Alle juiste gegevens voor certificering en toetsing.
• Up-to-date kennis van wetten en procedures.
• Specialist in stroom-, warmte- én groengas installaties.

Met de SDE+ kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van
hernieuwbare energie. Een mooie en welkome stimulans wanneer u
van plan bent om zelf duurzame energie te produceren. Wilt u voor
deze subsidie in aanmerking komen of blijven? Fudura helpt u op weg.

Meten, registreren, aantonen
De SDE+ subsidie is een toezegging. En zoals elke subsidie
krijgt u ook deze niet zomaar. U moet kunnen aantonen
dat de energie die u opwekt ook werkelijk groen en
subsidiabel is. Uw energieproductie moet worden gemeten,
geregistreerd en gerapporteerd. En dat allemaal volgens de
bepalingen van de SDE en Garanties van Oorsprong (GvO)
-regeling.
De eerste stap naar de SDE+ zet u met een goed en helder
meetprotocol en met de aanschaf van de juiste meetappa–
ratuur. Fudura adviseert u hierbij. Als marktleider in het
meten van duurzame energie hebben wij de juiste kennis
en leveren wij alle nodig meetproducten. Hiermee helpen
wij u alles uit de SDE+ te halen.

Helder en zuiver inzicht
Fudura maakt uw energiestromen inzichtelijk. Zoals met
ons online registratiesysteem Data Direct. Hiermee zijn wij
uniek in de markt. Met deze oplossing volgt u eenvoudig
de prestaties van uw installatie. Per jaar, maand, dag,
uur, kwartier of zelfs per 5-minuten; u meet wanneer u
behoefte heeft aan inzicht.
Uiteraard kunnen wij deze rapportages en analyses ook
voor u maken. Fudura stuurt u maandelijks een helder en
duidelijk overzicht van de prestaties.

Daarbij krijgt u de achterliggende meetwaarden op
uurbasis. Helder en volledig dus. De rapportages voldoen
tevens aan de bepalingen van de SDE en GvO-wetgeving
zodat u deze na wat aanvullingen kunt indienen bij CertiQ.
En is er eens een storing dan kunt u erop rekenen dat we
deze snel herstellen. Energie moet immers in beweging
blijven.

Zet duurzame stappen
U heeft duurzame doelen, Fudura heeft de kennis en
diensten om ze te behalen. Wij kennen elke installatie en
zijn thuis in de procedures en wetten rondom de SDE+
en certificering. Dat is voor u goed om te weten wanneer
u de subsidie wilt verkrijgen. Ook wanneer u op lange
termijn meerdere SDE+ beschikkingen wilt aanvragen,
naast stroom bijvoorbeeld ook voor groengas of duurzame
warmte.
Naast een elektrameter leveren wij een compleet pakket
aan meetdiensten voor stroom, warmte én groengas. Dat
is naast uniek in de markt vooral een voordeel voor u. Want
met alle voorzieningen bij één partij schakelt u een stuk
sneller.
Samen met Fudura haalt u alles uit de SDE+ subsidie. Met
meer inzicht maakt u grote duurzame stappen. Neem
contact op met onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer.

U kunt ons bereiken via 088 - 857 88 77
of stuur een e-mail naar info@fudura.nl.

