
Factsheet  
Overzicht Monitoringsproducten 
en -diensten 

Monitoringsproducten 
 
-FuturePower4all  (www.fp4all.nl) 
Producent van monitoringsproducten voor 
energieverbruik en -opbrengst 
 
-Plugwise  (www.plugwise.com) 
Producent van producten om uw 
energieopbrengst en verbruik in kaart te 
brengen 
 
-Youless  (youless.nl) 
Produceert energiemeters die via pc, 
smartphone of tablet kunnen worden uitgelezen 
en data kunnen delen met monitoringswebsites  
 

 
 
 
Overige Monitoringsdiensten 
 
-Dutch Solsar Care  
(www.dutchsolarenergy.nl) 
Biedt abonnementen voor technische controle 
en onderhoud van zonnestroomsystemen 
 
-NoordKop Solar (www.zonnepaneel.org) 
Biedt technische controle en onderhoud van 
zonnestroomsystemen 
 
-PV Care (www.PV-care.com) 
Biedt een servicecontract om uw opbrengst te 
monitoren. Bij verminderde opbrengst wordt 
gerepareerd en de schade door 
productieverlies gecompenseerd 
 
 
 
 
 

 
 

Bronnen en monitoringsinitiatieven 
 
Deze factsheet is onderdeel van een groter onderzoek naar monitoringsinitiatieven. Meer factsheets 
en de volledige rapportage zijn te vinden op de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom 
(www.ZonnestroomNL.nl). 

 
 

Monitoringsdiensten 
 
-4SolarEnergy2  (www.4solarenergy2.nl) 
Biedt onderhoudsdiensten voor 
zonnestroomsystemen op basis van monitoring 
op afstand 
 
-GPX  (www.gpx.nl) 
Vergelijkt specifieke verbruiksdata met specifieke 
opwekkingsdata op afstand 
 
-Leiderdorp Instruments  
(leiderdorpinstruments.nl) 
Produceert apparaten om meterstanden via een 
gps-signaal te versturen 
 
-Metsens  (www.metsens.nl) 
Ontwikkelt energiemonitoring-software voor 
vastgoedbeheerders, woningcorporaties en het 
bedrijfsleven 
 
-Qurrent  (www.qurrent.nl) 
Monitort verbruiks- en opbrengstdata en vergelijkt 
die met anderen 
 
-Siderea (www.siderea.nl) 
Biedt monitoringsabonnementen en -checks en 
geeft meerjarige opbrengstprognoses 
 
-SolarCare (www.solarcare.eu) 
Verzamelt en vergelijkt opbrengstdata van 
meerdere gebruikers via een eigen transponder 
 
-SolarNova  (www.solarnova.nl) 
Biedt on-line monitoring van opbrengstgegevens 
en waarschuwt bij verminderde opbrengst. 
 
-Zonzeker  (www.energieker.nl/zon-
thuis/zonzeker-service) 
Monitort zonnestroomopbrengst en waarschuwt 
bij afwijkende gegevens 
 
 
 
  

 
 
 

Op het gebied van zonnestroom zijn meerdere aanbieders van monitoringsdiensten 
en -producten actief. Bovendien zijn er aanbieders van onderhoudspakketten en 
prestatiegaranties.  De Stichting Monitoring Zonnestroom heeft de onderstaande 
lijst samengesteld met een overzicht van verschillende aanbieders van deze 
producten en diensten.  

©
 S

ti
c
h
ti
n
g
 M

o
n
it
o
ri

n
g
 

Z
o
n
n
e
s
tr

o
o
m

 a
u
g
u
s
tu

s
 2

0
1
3
 

http://www.fp4all.nl/
http://www.plugwise.com.nl/
youless.nl
http://www.dutchsolarenergy.nl/
http://www.zonnepaneel.org/
http://www.pv-care.com/
http://www.pv-care.com/
http://www.pv-care.com/
http://www.zonnestroomnl.nl/
http://www.4solarenergy2.nl/
http://www.gpx.nl/
leiderdorpinstruments.nl
http://www.metsens.nl/
http://www.gpx.nl/
http://www.siderea.nl/
http://www.gpx.nl/
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service
http://www.energieker.nl/zon-thuis/zonzeker-service

