
Alleen de prestaties 
van de installaties 
gelden 
 

Paul Straver  Directeur 

 



Duurzame nazorg 



Algemeen landelijk bekende situatie 

60 - 70% van de opgeleverde installatie werkt niet goed. 

 

De gehele installatie markt kan hier niet trots op zijn. 
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Oorzaken 

 

Korte bouwtijden, te scherpe prijzen, kennis nivo wordt minder, etc. 

 



NXT-LVL nieuwe dienst van Webeasy Q1-2017 

Nobel streven en groene gedachte. 

 Real-time monitoring en analyse van de installatie na oplevering  

 Bewijslast van de juiste werking na oplevering 

 Rapportage van de juiste werking gedurende het gehele garantie jaar 

 Bij verstoring of klachten, actie dat de installatie wordt bijgesteld en klant 

wordt hierover geïnformeerd. 

 Eindgebruikers portal met dashboard 

Na oplevering van een nieuw project in de garantie periode  



NXT-LVL nieuwe dienst van Webeasy Q1-2017 

Na het garantie jaar adviseren wij de klant om deze dienst in de vorm van een 

onderhouds contract te verlengen. 

 

Voordelen: 

 

 

 

 

 Energie verbruik blijft zoals het project is ontworpen 

 Gebruikers blijven tevreden, dus hoger rendement medewerkers 

 Levensduur van de installatie wordt verlengt 



Met Webeasy NXT-LVL de stap 
naar een duurzame samenleving 
Met tevreden eindgebruikers 
 
Dit realiseren we met  



Wilfred van der Plas CCO 

 



Brengt uw gebouw(en) tot leven.. 





DE TOEKOMST IS SMART 



STATUS QUO 



DATA INTEGRATIE 



HET PRODUCT 



“Make all buildings in the world  

energy efficient and 

comfortable  

for all occupants.” 

 



Één blik op het dashboard en je weet hoe je gebouw ervoor staat.. 





VERDER 



BEZETTING 





Transport Gebouw Schiphol 

- Energiebesparing gerealiseerd van 35%.  

- Simaxx heeft geconstateerd dat de warmtepomp nagenoeg stil stond en dat alle 

benodigde warmte werd geleverd door de cv-ketels. Daarnaast functioneerde de wko-

installatie verre van optimaal. 

- Ter indicatie: het Transportgebouw liep een financiële besparing mis van circa € 1.500,- 

per week. Daarnaast ook comfortverbetering door stabielere koeling en de regeling is 

geoptimaliseerd waardoor een stabiele binnentemperatuur wordt gehandhaafd. 



Timmerhuis Rotterdam 

- Comfortklachten over koud en tocht vanuit personeel gemeente. 

- Twee verschillende partijen verantwoordelijk voor de opwekking (wko) en 

binneninstallaties. 

- Met Simaxx hebben we in korte termijn duidelijk inzichtelijk kunnen maken wat het 

probleem was en is dit opgelost. De arbodeskundige van de gemeente was zeer te 

spreken over de mogelijkheden van het systeem. 



Last but not least 

 

Is fabricaat onafhankelijk 


