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Wat u niet weet, maar  
Mijn Ted u vertelt.

Zo werkt Mijn Ted
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TED

Het gebruik van Mijn Ted is, net zoals bij blokverwarming, 

collectief.  Wanneer alle meetgegevens van een gebouw 

beschikbaar zijn, werkt Ted op zijn best. U als beheerder 

ziet het verbruik én het gemiddelde van het gebouw. 

  

Wanneer u Mijn Ted heeft afgesloten voor uw gebouw, 

kunt u zich registreren via www.mijnted.nl.  

Hoe uw registratie in zijn werk gaat, is te vinden in deze 

handleiding.

Actuele meterstanden per energiestroom

Inzage energie aandeel per type ruimte

Inzage meterstanden per dag, week, kwartaal en jaar

Meterstanden vergelijken 

Verbruik per woning en object

Verbruiksanalyses maken

BeheerderBewoner

Win-win 
Mijn Ted is voor 

beheerders ideaal om te 
voldoen aan de laatste 

wet- en regelgeving. En 
bewoners zijn met Mijn 
Ted up to date van het 

energieverbuik.

Wie kan er gebruik maken 
van Mijn Ted

http://www.mijnted.nl
http://www.techem.com/content/dam/techem-nl/documents/mijn-ted-documentatie/Handleiding%20aanmelden_Klant_Definitief.pdf
http://www.techem.com/content/dam/techem-nl/documents/mijn-ted-documentatie/Handleiding%20aanmelden_Klant_Definitief.pdf


Vanaf uw beginscherm 
in een paar klikken bij 
alle gegevens.

TED

Om de verbruiken en 
meterstanden in te zien gaat u 
naar ‘Complexen’. 

Stap 1 - Gegevens inzien

Kies het complex 
waarvan u de gegevens 
wilt inzien.

Stap 2 - Complex kiezen

Kies welk complex u 
wilt inzien? 

Jan Jansen

TED

Zo werkt Mijn Ted
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Op het beginscherm ziet u het aan-
tal complexen, het aantal adressen 
en meters die u bij ons met Mijn 
Ted in beheer heeft. 

Uw dashboard

TED

TED

03300 0026       Voorbeeldstraat 1 t/m 215                   Meetstad                              107                                    193       3.776,18

03300 0075       Proeflaan 1 t/m 44                    Meetstad                              33                                    102      1.432,65

03300 0023       Modelsingel 1 t/m 102                   Meetstad                              72                                    144      2.62816

Jan Jansen

U bent ingelogd 
onder de naam die 
rechtsboven in uw 
scherm vermeld 
staat.

Inlog



Gegevens van het 
gekozen complex.

Gegevens op 
woningniveau.

Jan Jansen

Zo werkt Mijn Ted

Folder voor VvE’s, beheerders en woningcorporaties

03300 0026                       Voorbeeldstraat 1 t/m 215                                     Meetstad 

03300 0075                       Proeflaan 1 t/m 44                                     Meetstad 

03300 0023                       Modelsingel 1 t/m 102                                     Meetstad 

Voorbeeldstraat 1 t/m 215

Voorbeeldstraat 1 t/m 215

Voorbeeldstraat 

Meetstad

Voorbeeldstraat 

Wanneer u klikt op ‘vorig jaar’ dan zal er een 
extra kolom in de grafiek verschijnen met de 
meting van het afgelopen jaar. Wanneer u klikt 
op ‘gemiddelde’ dan ziet u een gele lijn met 
het gemiddelde verbruik van het gebouw. 

Verbruik grafiek

TED

Klik op het kleine zwarte pijltje 
om het rechtergedeelte van het 
scherm beeldvullend te maken. 

Venster uitklappen

TED

TED

Klik op de 
energiestroom die u 
wilt bekijken. Dit kan 
zijn warmte, elektra, 
warm water, koud 
water of gas. Alleen de 
energiestroom die wij 
meten in uw woning is 
hier zichtbaar.

In dit geval zijn er 1776 eenheden voor warmte 
gemeten in de woning. In het hele complex 
zijn er 2685,5 eenheden gemeten. Dit houdt 
in dat deze bewoner 909,05 eenheden minder 
verbruikt dan de gemiddelde bewoner in het 
gebouw.

Wanneer u klikt op ‘vorig jaar’ dan 
zal er een extra kolom in de grafiek 
verschijnen met de meting van het 
afgelopen jaar. Wanneer u klikt op 
‘gemiddelde’ dan ziet u een gele 
lijn met het gemiddelde verbruik 
van het gebouw. 

Stap 4 Energiestroom

Verbruik grafiek

Elektra

Warm water 

Koud water

Gas

De heer A. Voorbeeld
Voorbeeldstraat 1 t/m 215 

Standaard ziet u de gege-
vens van het huidige jaar. 
U kunt hier zelf (wanneer 
er historie is) een ander 
jaartal kiezen.

Jaartal

TED

TED

TED

Eenheden

TED

Verder naar beneden staat 
de inzage per huisnummer. 
Klik op het adres voor 
inzage. 

Stap 3 Gegevens op 
woning niveau



Verbruik per 
ruimte.

Eenheden

In de cirkeldiagaram is het verbruik 
per ruimte zichtbaar. Wanneer er 
historie is over het voorgaande jaar 
dan is ook deze zichtbaar.  

Cirkel

Hier kunt u precies zien welke 
meter de hoogste of laagste meter-
stand heeft. Alle meterstanden van 
de meters in uw woning zijn hier 
zichtbaar. 

Meterstanden per ruimte
TED

TED

Zo werkt Mijn Ted

Techem Energy Services B.V.
Postbus 2152
4800 CD Breda 

Naar de website »

Klantenservice 
Mocht u vragen hebben, onze 
klantenservice weet bijna alles. 
 
 T. 076 57 25 800 
klantenservice@techem.nl 
www.techem.nl (chat)

Klantenservice
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