
Dit initiatief maakt deel uit van het door 
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DISCLAIMER: This dissemination material reflects only 
the author’s view and the European Commission is not 

responsible for any use that may be made of the 
information it contains.

www.accept-project.eu

Twitter:
@AcceptH2020

LinkedIn:
@Accept_H2020

Youtube:
Accept_H2020

Doel van het ACCEPT-project is om een digitale 
toolbox te ontwikkelen waarmee energie-coöper-
aties innovatieve digitale diensten kunnen aanbie-
den. Op deze manier kunnen we financieel 

voordeel realiseren voor alle betrokkenen. 
Het ACCEPT-project loopt op vier proeflocaties. 
Naast Eva Lanxmeer ook in Griekenland, Spanje en 

Zwitserland.

Gezocht! Deelnemers aan 
Living Lab
Culemborg

Ga naar www.accept-project.eu/nl 
of bel 06-46338187.

Meld je online of telefonisch aan.

Meld je nu aan

1.

Informatiegesprek2.
We maken een vrijblijvende afspraak bij jou 
thuis. Je krijgt informatie over deelname aan 
project Living Lab en de voordelen daarvan. Je 
vult een enquête in over o.a. de apparaten die je 
in huis hebt.

3.
Als jouw woning geschikt is én je besluit mee te 
doen, plannen we de installatie van de slimme 
schakelaars en software. Uiteraard afgestemd 
op jouw situatie.

Installatie

4.
Vervolgens monitoren we het energieverbruik 
en de opwek van energie en sturen we  met de 
slimme schakelaars de aangesloten apparaten 
aan.  Op die manier leren we samen slim om te 
gaan met vraag en aanbod van duurzame 
stroom in de praktijk. Voor jou alleen en voor de 
wijk als geheel. Door steeds bij te sturen zorgen 
we ervoor dat het in jouw woning optimaal 
werkt.

Monitoren, testen en bijsturen

En krijg toegang tot innovatieve 
oplossingen waarmee we vraag 
en aanbod van energie dichter 
bij elkaar brengen. Zo maak jij 
samen met ons de
energietransitie mogelijk.

Doe mee aan de energietransitie 
en bespaar op je energierekening
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Hoe het werkt:

Binnen Eva Lanxmeer zoeken we mensen die 
willen meedoen met het monitoren en aansturen 
van hun elektrische apparaten. Deelname is 
gratis. De aanschaf van schakelaars en software 
wordt betaald door het project.

Waarom we
jou nodig hebben

We analyseren de gegevens en leren zo over
het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod
van energie.

We installeren slimme schakelaars in je huis.

Jij geeft aan welke data je binnen dit project
met ons wilt delen. Jouw privacy vinden wij
belangrijk. 

Via periodieke enquêtes kan je feedback geven,
waarmee we de energiesituatie in jouw
huishouden kunnen verbeteren. 

De data worden gemonitord voor het Living 
Lab-onderzoek. Zo laten we zien hoe we samen 
slim om kunnen gaan met vraag en aanbod van 
duurzame stroom in de praktijk. Voor jou alleen 
en voor de wijk als geheel.  

Draag bij aan de
energietransitie

Door thuis energie te besparen kan je de
elektriciteitsrekening verlagen.

Bespaar energiekosten

Alle apparaten die we bij jou thuis installeren zijn gratis. 
Je krijgt duidelijk zicht en grip op je energiegebruik. 
Met zoveel mogelijk behoud van comfort.

Maak je huis "smart"

Jouw voordelen

energiebedri j f  Thermo Bello bv

Coöperatie Vrijstad Energie is een initiatief 
van Culemborgers die de noodzakelijke omslag 

naar duurzame energie lokaal willen realiseren. 
Samen met zoveel mogelijk Culemborgers, plaat-

selijke bedrijven en organisaties. Dit doen we door 
samen energie te besparen, de energieproductie in 
eigen hand te nemen en democratisch te beheren. 
Vrijstad Energie is de lokale partner in project 

Living Lab Culemborg.

Partners
Wat is project Living Lab?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
energie zoveel mogelijk gebruiken op het 
moment dat die opgewekt wordt? Dat wil 
project Living Lab uitzoeken. Hiervoor plaatsen 
we in de huishoudens die meedoen slimme 
schakelaars op apparaten die veel energie 
gebruiken, zoals wasmachines, wasdrogers, 
boosters en warmtepompen. Deze schakelaars 
zorgen ervoor dat de apparaten aangezet 
worden op het moment dat er veel aanbod is 

van energie. Tijdens project Living Lab zoeken 
we samen uit hoe we dit kunnen vormgeven, 

zonder dat je wooncomfort afneemt.

Het overdekte laadplein en de warmtepomp van 
Thermo Bello zijn onderdeel van het project. Samen 

gaan we onderzoeken hoe we vraag en aanbod van 
energie zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen brengen. 
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