Kenter
MLOEA
Meerdere energieleveranciers
op één aansluiting
Heeft u meerdere installaties achter uw aansluiting
waarvoor u aparte energiecontracten zou willen
afsluiten? Dan is MLOEA (meerdere leveranciers op
één aansluiting) misschien de oplossing.
Per 24 maart 2018 heeft de ACM de regelgeving
voor de elektriciteitsmarkt gewijzigd om
MLOEA mogelijk te maken. Dit betekent dat
er op één WOZ meerdere energiecontracten
kunnen worden afgesloten met verschillende
leveranciers, zonder dat u hiervoor bij de
netbeheerder een dure extra aansluiting
hoeft aan te vragen.

MLOEA, iets voor u?
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Een andere leverancier voor het verbruik 		
van uw laadpalen (of andere specifieke 		
installatie) dan het overige verbruik.
De door uw zonnepanelen of WKK op		
gewekte energie terugleveren aan een 		
andere leverancier dan de leverancier voor 		
uw verbruik.
Bedrijfsruimte verhuren en huurder(s) hun 		
eigen leverancier laten kiezen.
Gunstige(re) business case voor uw buurt		
stroom- en/of postcoderoosproject.

Kenter
MLOEA
Wilt u gebruik maken van MLOEA, dan bent u bij Kenter
aan het juiste adres, want Kenter heeft in de energiesector
een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van MLOEA
en heeft daarom de expertise in huis om u te helpen bij
het ontwerp van een MLOEA-aansluiting en levert de
meetdiensten die voor MLOEA noodzakelijk zijn.

Hoe werkt het?
Wanneer er voor één of meerdere installaties op de
aansluiting aparte energiecontracten afgesloten moeten
worden, al dan niet met verschillende contractanten,
dan kan de aangeslotene per extra installatie een
zogenaamd ‘allocatiepunt’ aanvragen bij de netbeheerder.

Kenter laat energie werken
Dat doen wij met betrouwbare
energievoorzieningen en slimme innovatieve
meetoplossingen. Met onze producten,
diensten en expertise heeft u grip op
energie en wordt u snel en vakkundig
geholpen. Wij adviseren u over eigentijds
energiemanagement waarmee
u kostenefficient en duurzaam kunt
ondernemen zoals u dat graag wilt.
Kenter maakt het u makkelijk.

De netbeheerder geeft per ‘allocatiepunt’ een nieuwe
EAN-code uit waarvoor dan een energiecontract met een
leverancier kan worden afgesloten. Op de aansluiting
is één meetbedrijf verantwoordelijk voor de juiste
metingen en dit meetbedrijf zorgt er voor dat voor alle
allocatiepunten de juiste meetgegevens bij de leverancier
terecht komen. Per allocatiepunt worden de meetgegevens
administratief aan een marktpartij toegewezen alsof de
meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft
plaatsgevonden.

Vraag vandaag nog aan!
Benieuwd naar wat MLOEA ú oplevert? Neem
dan contact op met onze klantenservice via
088 – 191 15 55 of verkoop@kenter.nu
We adviseren u graag!
Of kijk op www.kenter.nu
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Onderdeel van

Servicedesk voor al uw vragen
24/7 storingsdienst
Jarenlange ervaring op het gebied van 		
meterbeheer en datacollectie
Kwaliteit conform de Meetcode Elektriciteit 		
en de Meetcode Gas-RNB
ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerd
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