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Productbeschrijving en voorwaarden 

Beste Klant, 

De Energiemonitor Plus is een van de middelen waarmee we samen werken naar 20% minder 

energieverbruik, 20% minder CO2-uitstoot en 20% meer duurzaam.  

 

Wat kunt u verwachten in De Energiemonitor Plus: 

- Grafische weergave van uw Elektra- en Gas verbruiken. 

- Gedetailleerde weergave van uw piek- en dalverbruiken. 

- Cumulatieve verbruikswaarden en uw energiekosten. 

- Een Targetlijn (wat is het streefverbruik voor de maand) 

- Maandelijkse besparingstips. 

- Opmaak en instellen van verbruiksrapporten. 

- Onbeperkte zoom-functies (van jaar naar kwartier). 

  

De Energiemonitor Plus haalt uw verbruiksgegevens maandelijks op bij uw netbeheerder, en vertaalt 

deze naar een overzichtelijke monitor.  

 

De Energiemonitor kost u € 19,80 per 12 maanden, inclusief BTW  

 

Wat hebben wij van u nodig (zie ook de aanmeldformulieren): 

- Uw adresgegevens. 

- E-mail en telefoonnummer. 

- Uw meternummer (de laatste 6 cijfers zijn voldoende). 

- Een digitale foto van uw energiemeter waarop duidelijk leesbaar de barcode van uw energie- 

meter. 

- Informatie over uw locatie en mogelijke wensen. 

 

Uw adres dient slechts aan twéé voorwaarden te voldoen: 

- Het adres heeft een SLIMME METER, en 

- Heeft een aansluiting KLEINVERBRUIK 
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Waarom hebben wij deze informatie nodig: 

In de wet op de privacy zijn afspraken gemaakt over hoe we met persoonlijke gegevens moeten 

omgaan. Dit betekent o.a. dat 4Sea Benelux & Stichting Morganonline verklaren dat zij uw gegevens 

niet voor commerciële doeleinden zullen verhandelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

Ten aanzien van uw verbruiksgegevens wordt van ons verwacht dat wij al die voorzieningen treffen 

om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Wij zijn daarom gehouden een aantal 

controlemomenten door te voeren teneinde met een hoge mate van zekerheid te mogen aannemen dat u 

houder bent van het metercontract.  

 

Oplevering van De Energiemonitor Plus: 

De Energiemonitor Plus is actief na 6 tot maximaal 8 weken. Betalingen vooraf zijn gewenst, waarbij 

wij gebruik maken van de betaalmogelijkheden van  “IDEAL”. Uw gegevens worden verzameld en 

verwerkt, en wij dienen een verzoek in bij uw netbeheerder om uw data te mogen ontvangen. 

Vervolgens wordt de informatie verwerkt in onze applicaties. Vervolgens ontvangt u voor activering 

van De Energiemonitor Plus uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord in de mail, met daarbij een 

handleiding en een digitale factuur. 

 

Duur samenwerking: 

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, en zal na deze 

termijn opnieuw automatisch worden verlengd met eenzelfde periode. Opzegging dient te geschieden 

per email naar admin@4sea.nl ten laatste 1 maand voor de einddatum van deze samenwerking. 

 

Juridisch onderdeel, de machtiging: 

Met uw aanmelding bevestigt u dat u 4Sea Benelux BV gerechtigd heeft om, namens u, uw 

verbruiksgegevens te mogen ontvangen van uw netbeheerder. Deze machtiging geldt voor de duur van 

de samenwerking.  

Verder zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de KvK, 

vestiging Almere. Op onze website worden ze ook beschikbaar gesteld. 

 

Beste klant: succes met De Energiemonitor Plus én natuurlijk met uw besparingen. 

 

Persoonlijke noot van 4Sea Benelux en haar Partners: 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking, en staan volledig tot uw beschikking om oplossingen 

naar méér energie besparen en mínder CO2-uitstoot samen met u uit te werken, maar vooral 
natuurlijk uit te voeren. 

Met uw aanmelding ondersteunt u tevens de initiatieven van stichting 
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