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Hoofdkantoor

Nevenkantoren

Laptop of PC, tablet of smartphone?

Ongeacht hoe u online gaat: Mijn Techem gaat mee.
Dankzij het ontwerp past Mijn Techem zich automatisch
aan naar het apparaat, zonder extra software of apps
te downloaden. Kortom, alle functionaliteiten zijn simpel
te bereiken.
 

Transparant, gemakkelijk en betrouwbaar.

Of het nu gaat om warmte, water, koude, gas of
elektra. Zou het niet handig zijn om altijd in
te zien hoeveel u nu verbruikt hebt? Als u nu eens
kon vergelijken met het jaar ervoor? Of zien of
u onder het gemiddelde verbruikt?

Geen probleem met Mijn Techem. Ontdek nu hoe
makkelijk het is om uw verbruiken in te zien, uw
afrekening online te bekijken en om informatie te
vinden over verbruiken, uitlezen en afrekeningen.
U hoeft tenslotte toch niet voor alles naar uw
woningcorporatie of beheerder?

 

Alles wat u wilt weten over
uw verbruik, uitlezen en

afrekenen.

Bekijk

de demo!

Techem Energy Services B.V.

Postbus 2152

4800 CD Breda

Telefoon: 076-5725800

info@techem.nl

www.techem.nl
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Houd uw verbruik in de gaten.

Is er door uw woningcorporatie, beheerder of VvE
ook een contract afgesloten met Techem voor Mijn
Energiecoach, dan vindt u hier gegevens over uw
verbruik en meterstanden. Volg hoe uw trend is
geweest over bijvoorbeeld de afgelopen maanden.
Of vergelijk de huidige standen met het
voorgaande jaar of met het gemiddelde van het
gehele object.

Bekijk het verbruik per ruimte.

Zijn er meerdere radiatormeters aanwezig in
uw woning, dan kunt u ook bekijken wat 
het aandeel is per ruimte. De verbruiken 
en het procentuele aandeel ten opzichte 
van de woning zijn zichtbaar.

Uw huidige meterstanden.

Afhankelijk van het meetsysteem ziet u hier de
meest recente meterstanden. Alle meterstanden
of meterstanden van de omslagdatum zijn hier
online beschikbaar.

Bekijk de demo nu online! 

mijn.techem.nl

Ontdek het zelf en vraag uw
woningcorporatie, beheerder
of VvE toegang.

Aanmelden; snel,
gemakkelijk en
veilig.

Overzichtelijke
startpagina.

Mijn Energiecoach
in detail.

Uw startpagina. 

Afhankelijk wat beschikbaar gesteld is voor u, vindt u op deze
pagina de meest belangrijke gegevens. Door middel van symbolen
en kleuren ziet u eenvoudig wat uw verbruik is ten opzichte van de
vorige periode. Vanuit deze pagina gaat u naar:

 1 Mijn Energiecoach – Heeft uw beheerder,
woningcorporatie of VvE ook een contract
afgesloten voor Mijn Energiecoach, dan
houdt u hier uw verbruik in de gaten.
Vergelijk met het gemiddelde en volg uw
actuele verbruik (zie hier rechts).

2 Afrekeningen – Bekijk en download uw eigen
individuele afrekeningen. (indien de beheerder dit
vrijgegeven heeft)

3 Opdrachten – Verstuur een opdracht voor een tussentijdse
aflezing of reparatie.

4 Servicepunt – Ontdek hier meer informatie over
energieverbruik, uitlezen, afrekenen en energie besparen.

Welkom op Mijn Techem.

1. Neem contact op met uw woningcorporatie, beheerder
of VvE zodat zij Mijn Techem voor u kunnen activeren.

2. Via de mail of post ontvangt u een registratiecode.
Deze vult u in als u voor het eerst inlogt.

3. Vul een wachtwoord en uw e-mailadres in.

4. Uit veiligheid ontvangt u nog een e-mail met een
link. Klik hierop om definitief te registreren.

5. U kunt nu inloggen! Ontdek de
mogelijkheden in Mijn Techem!

 1

 2

 3

 4

https://tenantportal.techem.nl/cms/nl/login/index.html?override=1&stateDone=1

