
Opslag en energiemanagement, mét een business case

… saving nature’s energy

Presentatie 
Woonwaard iwell



Waarom opslaan?



Oplossing 1: uitbreiden energienet



Oplossing 2: slimme energieopslag 



3 functionaliteiten en verdienmodellen

Elektriciteitspieken 
afvangen d.m.v. 
slimme software 
(binnen 200 ms). 

Duurzaam opgewekte 
energie opslaan, wat op 
een later moment 
gebruikt kan worden. 
Verbruik verminderen 
(kosten energie en 
netbeheerder) 

Balanceren van het 
elektriciteitsnet door 
verschillende systemen 
in de regio met elkaar 
te verbinden. FCR. 
(iwell Energy 
Community)
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Cube voor flats met een lift Mega Cube voor 

snellaadstations en andere 
grote toepassingen 

Power Cube voor flats die 

overstappen op elektrisch koken én 

voor het laden van elektrische 

auto’s

Batterijsystemen van iwell



Toepassingen van de Cube



… perfecte integratie met ons software 
platform: iwell Energy Community

Aggregatie van Cubes tot een ‘virtual power 
plant’

Gebruik de gemeenschap om het net te 
stabiliseren

Creëer extra (terugkerende) inkomsten voor 
elke Cube



Woningcorporaties

Toepassingen van de Cube



Toepassingen van de Power Cube



Route I: serviceovereenkomst Route II: koopovereenkomst

gratis quick scan locatieselectie gratis quick scan locatieselectie

gratis haalbaarheidsstudies u koopt haalbaarheidsonderzoeken

opslag als een service, niet investeren u investeert zelf in de hardware

kostenneutraal of beter kostenneutraal of beter

bespaargarantie iwell bespaargarantie iwell

Samenwerkingsvormen: twee routes



VOORBEELD: 10.000 kWh jaarverbruik, 45 x PV (13,2 kWp), Wp-prijs € 1,02, incl. BTW/ 

Energy Community, kosten en opbrengsten per jaar, van 3x80A naar 3x25A, netbeheerder 

Liander

Route I: serviceovereenkomst

€ 4.778,- € 2.945,- Kosten per jaar

0% 38% Besparing in %

* = Gemiddeld 
genomen over een 
looptijd van 10 jaar



VOORBEELD: 10.000 kWh jaarverbruik, 34 x zonnepanelen (10,8 kWp), inclusief iwell Energy 

Community, exploitatie over 20 jaar, van 3x80A naar 3x25A, netbeheerder Liander

Route II : koopovereenkomst

Terugverdientijd
van 6 jaar

Besparing per jaar: 
€2.000
Besparing totaal: 
€39.100



• dempen kookpiek buiten en binnen de flat

• invoeden in flatkast op drie fasen of per fase.

• een hele flat op 3x35A

• Laadgedrag afgestemd op zonnestroom flat

Elektrisch koken en slimme netten



• Stormachtige groei elektrisch rijden

• Stijging piekvermogen 

• Elektriciteitsnet is hier niet op berekend

• Het elektriciteitsnet = bottleneck voor verduurzaming

Elektrisch vervoer: van een mooi eendje
naar lelijke zwaan



Laadpalen: een uitdaging én oplossing



Power Cube

Probleemloos extra 

laadpalen toevoegen
Niet investeren in een 

zwaardere netaansluiting

Gebruik eigen opgewekte 

duurzame energie

Sneller laden dankzij het hoge 

vermogen van de Power Cube



1. Live performance systeem

2. Besparingen in euro’s

3. Besparingen CO2 uitstoot

4. iwell berichtenservice voor 

gebruikers. Inzetbaar om 

gebruikers te informeren en 

enthousiasmeren over 

verduurzaming

Energietransitie begint bij bewustwording. Daarom heeft iwell een systeem ontwikkelt dat ook de 

gebruikers van gebouwen betrekt bij het thema duurzaamheid. Dit doen we met een display in de 

aankomsthal, dat de volgende functies biedt:

Inzicht en contact met de gebruiker



Veiligheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid zijn integraal onderdeel 

van de ontwerpfilosofie van de Cube batterijsystemen. 

24/7 digitale performance control, zoals temperatuur, 

voltage, state of charge etc.

Lokale intelligentie, waardoor systeem ook in operatie blijft 

bij wegvallen 4G-verbinding

Preventief onderhoud (service iwell)

10 jaar garantie

Zeer veilig in gebruik dankzij drievoudige beveiliging Power 

Cube: 1. softwarematig, 2. dankzij interne 

zekeringen én 3. op celniveau. 

Betrouwbaarheid en continuïteit



Circulariteit & herbruikbaarheid

Daarna zijn 

95% van de 

grondstoffen

recyclebaar.

De batterij is 10 jaar 

(garantie) geschikt voor 

een lifttoepassing met 

hoog vermogen.

Een hergebruikte batterij 

inzetbaar in huishoudens 

(laag vermogen) voor 

minimaal 8 jaar..

Gooi de batterij niet weg na 

10 jaar, maar ga voor 

hergebruik.

1. 4.3.2.





• Ontwikkelaar en fabrikant opslagsystemen 

voor groene stroom

• 4 typen batterijsystemen 

• 21 medewerkers

• Werkt landelijk, vanuit Utrecht

• Sinds 2016

• Sinds 2019 iwell Lease

• Klanten zijn netbeheerders, woningcorporaties, 

bouwbedrijven en commerciële 

vastgoedeigenaren

Contactgegevens

Vincent Ruijter – Directeur iwell 

06-12177267 / vincent@iwell.nl

Over iwell
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