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1.  Aan de slag met  
Eneco EnergieMonitor

1.1 Inloggen 

U heeft per e-mail uw persoonlijke 
inloggegevens ontvangen. Om in te loggen 
gaat u in uw webbrowser naar:

https://app.eneco.smartdodos.com/#/login

Hier vult u uw ontvangen gegevens in en 
klikt u op Log in.

Dit geeft u toegang tot uw persoonlijke  
Eneco EnergieMonitor dashboard.

https://app.eneco.smartdodos.com/#/login
https://app.eneco.smartdodos.com/#/login


2.  Het EnergieMonitor  
menu

Uw elektriciteitsverbruik 
van de afgelopen drie dagen
Hier ziet u in een grafiek 
hoe uw elektriciteitsverbruik 
eruitziet gedurende de dag.

Uw gasverbruik van de 
afgelopen drie dagen
Hier ziet u in een grafiek 
hoe uw gasverbruik 
eruitziet gedurende de 
dag. De rode lijn geeft de 
buitentemperatuur aan.

Hoeveel kWh elektriciteit 
u heeft gebruikt in de 
afgelopen drie dagen
Met daarbij de kosten, 
uw hoogste piek in het 
verbruik en uw hoogste 
piek in teruglevering, indien 
u eigen opwek heeft.

Hoeveel m3 gas u 
heeft gebruikt in de 
afgelopen drie dagen
Met daarbij de 
kosten die hieraan 
verbonden zijn en 
wat de hoogste piek 
in uw verbruik was.

Uw CO2 uitstoot van de 
afgelopen drie dagen
Dit wordt berekend 
op basis van uw 
elektriciteitsverbruik, 
teruglevering (indien u 
eigen opwek heeft) en 
gasverbruik.

2.1 Dashboard

Wat ziet u hier?
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Overzicht van uw elektriciteit en 
gasverbuik van de afgelopen maand
Als u in het dashboard naar beneden 
scrolt ziet u uw elektriciteit en 
gasverbruik van de afgelopen maand. 
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2.2 Elektriciteit

Hier ziet u alle details van uw 
elektriciteitsverbuik over een 
geselecteerde periode. In dit voorbeeld 
is één week geselecteerd. Het is ook 
mogelijk om een maand, kwartaal of 
andere periode te selecteren.

De groene lijn geeft uw 
continuverbruik weer. Dit is het 
verbruik dat continu aanwezig is door 
bijvoorbeeld koelkasten en apparaten 
in stand-by stand. 

Verder ziet u hoeveel kWh elektriciteit 
er is geleverd en teruggeleverd, de 
kosten en CO2 uitstoot. 

Onder [maximaal vermogen] ziet u 
de piek van uw elektriciteitsverbruik. 
Hiermee kunt u beoordelen of 
de capaciteit van een aansluiting 
toereikend is.



2.3 Maximaal vermogen

In dit overzicht ziet u hoeveel van de 
huidige capaciteit van uw aansluiting 
wordt gebruikt.

Wanneer uw verbruik het gehele 
jaar ver onder de gecontracteerde 
capaciteit is, is het mogelijk om uw 
aansluiting(en) te verkleinen. Zo 
bepaart u direct kosten. 

Ook kunt u zien wat de piek is geweest 
in het elektriciteitsverbruik en de 
teruglevering: wanneer deze piek heeft 
plaatsgevonden en hoeveel procent 
dat is van de totale aansluitwaarde.

Indien uw aansluitwaarde ontbreekt, 
kunt u deze zelf invullen door op het 
potlood te klikken achter [Maximaal 
vermogen en aansluitwaarden] of op 
het poppetje rechtsboven.

Hier kunt u ook ontbrekende 
locatiegegevens invullen om een 
realistich beeld te krijgen van uw 
verbruik per m². En uw maandelijkse 
kosten.



2.4 Gas

Hier ziet u alle details van uw 
gasverbruik over een geselecteerde 
periode. In dit voorbeeld is een maand 
geselecteerd. Het is ook mogelijk om 
een week, kwartaal of andere periode 
te kiezen.

De rode lijn laat de buitentemperatuur 
zien. Dit kan van grote invloed zijn op 
uw gasverbruik. 

U ziet bovenaan hoeveel m3 gas er in 
de geselecteerde periode is gebruikt, 
de kosten en welke piek er in de 
periode is geweest.

De groene staaf geeft uw piekverbruik 
weer, de lichtgroene staaf het laagste 
verbruik.



2.5 Benchmark

Hier ziet u hoeveel energie (elektriciteit 
of gas) uw pand verbruikt per m² en 
hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare 
panden in uw sector in Nederland. 

Uw verbruik per m² is van de afgelopen 
kalendermaand. De benchmark is 
genomen over het energieverbruik van 
het afgelopen jaar.

2.6 CSV Export

Hier kunt u uw energieverbruik per 
maand downloaden in een CSV-bestand.



2.7 Maatregelen

Hier kunt u energiebesparende 
maatregelen invullen die u heeft 
genomen om te verduurzamen. 
Denk aan zonnepanelen, isolatie, 
ledverlichting of nieuwe kozijnen. 

U geeft aan wanneer de maatregel 
is genomen en waar deze invloed op 
heeft (elektriciteit en/of gas). 

Deze maatregelen zijn vervolgens 
met een rode lijn terug te zien in uw 
verbruiksoverzichten.



2.8 Notificaties

Hier kunt u uw notificatievoorkeuren 
invullen. U stelt in of u dagelijks, wekelijks 
of maandelijks een e-mail wilt ontvangen 
met het verbruik van de afgelopen periode. 
Hier wordt ook in aangegeven of deze 
hoger of lager is dan de periode ervoor. 

U kunt een continuverbruik melding 
instellen. Dan ontvangt u een e-mail 
wanneer het continuverbruik sterk afwijkt 
met de voorgaande dag.

Ook kunt u een piekverbruik melding 
instellen. U kunt zelf instellen bij welke 
afwijking u een e-mail krijgt.

Door het instellen van deze notificaties 
kunt u eenvoudig uw energieverbruik in 
de gaten houden. Wanneer uw verbruik 
afwijkt ziet u dit terug in uw dashboard. 
Zo kunt u stappen ondernemen en onnodig 
energieverbruik voorkomen. 

Klik op het poppetje rechtsboven om de 
gegevens van uw locaties in te zien en te 
wijzigen.


	terug 12: 
	Knop 29: 
	Naar inhoud 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 



