
AMR
Automatic Meter Reading is een slim stukje techniek dat het mogelijk maakt om op afstand uw watermeterstanden 
af te lezen en zo uw waterverbruik te monitoren. Het nieuwe systeem maakt gebruik van een gsm-netwerk en sms. 
Een nieuwe techniek die inzicht in het waterverbruik voor u en Vitens toegankelijk maakt.

Besparing en duurzaamheid 
AMR geeft actueel inzicht in uw verbruik en afnamepatroon (verbruikspieken). Met deze inzichten wordt het 
mogelijk om interne processen aan te passen. Resultaat: ef� ciënter water gebruik, kostenbesparing en een 
duurzamer beleid. 

Meetgegevens 
De meting bestaat uit een continue (realtime) registratie en opslag van meetgegevens van de geplaatste meter. 
Hiervoor is de meter aangesloten op een analyzer. Deze analyzer zendt automatisch eenmaal per 24 uur de 
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zakelijke klanten met een aansluiting vanaf 15 m3 per uur. 



gegevens per sms naar Vitens en worden aan u ter beschikking gesteld. Op basis van deze gegevens kan Vitens u 
op maat adviseren over ef� ciënter waterverbruik. 

In de toekomst zijn de gegevens rechtstreeks voor u toegankelijk via Internet Self Service op www.vitens.nl. Indien 
uw watermeter is aangesloten op uw eigen gebouw beheer systeem, dan is het mogelijk om een tweede uitgang 
hiervoor te gebruiken, zodat u beschikking blijft houden over alle meetgegevens.

Meldingen
Storingen of afwijkingen in het systeem worden automatisch gemeld via een sms-bericht aan Vitens. Indien gewenst 
kunt u dit bericht ook direct ontvangen. Als u een aparte bluswateraansluiting heeft zal deze aan het systeem worden 
gekoppeld zodat het gebruik van bluswater zal worden gesignaleerd.

Facturatie
Het drinkwaterverbruik wordt maandelijks gefactureerd op basis van het werkelijk verbruik. Voorschotten en correcties 
behoren straks dus tot het verleden. U betaalt in eerste instantie het capaciteitstarief dat behoort bij de door u 
gereserveerde capaciteit. Bij overschrijding van de gereserveerde capaciteit op 3 of meer dagen in een jaar wordt 
het capaciteitstarief in rekening gebracht dat is gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste dagpieken (van 
5 minuten) in een kalenderjaar. 

Introductie en installatie
Uw relatiemanager van Vitens kan u persoonlijk informeren over het nieuwe AMR-systeem. Vanwege de nieuwe 
techniek krijgt u ook een nieuwe watermeter. Vitens draagt zorg voor de aanschaf en de levering van zowel AMR 
en dus ook de meter.

In overleg maken we een afspraak voor het inplannen van de werkzaamheden. Hierbij houdt Vitens uiteraard rekening 
met uw wensen en zullen we de werkzaamheden inplannen op  een moment dat uw bedrijfsvoering hiervan het 
minste hinder ondervindt. De plaatsing van de watermeter en de inbedrijfname van de apparatuur gaat ongeveer 
twee uren duren.
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Heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact 
op met uw relatiemanager 
of bel met de binnendienst 
088 88 48429.


