
Thema: Data omzetten in actie
Data verzamelen om maar data te verzamelen,

dat is een kunstproject. Het is niet de data zelf, maar wat je ermee 
doet dat waarde creëert. In de komende edities van het nieuwe jaar 

zal Holland ConTech & PropTech jullie dan ook introduceren 
aan bedrijven die ruwe data kunnen omzetten naar relevante 

informatie. Want data hebben niet altijd waarde,
het ligt eraan wat je ermee doet.  

Herobalancer 

Hoe kun je nog betaalbaar en effectief waarde toevoegen aan jouw 

vastgoed? Hoe zorg je dat je de in het voorjaar beruchte stroom 

binnenklimaatklachten voorkomt? En wellicht een labelsprong 

maakt?

De oplossing is simpel en kosten-positief: laat de slimme software 

van Hero Balancer je klimaatinstallaties 24/7 aansturen op basis 

van data die jouw gebouw nu al produceert. En externe data, 

zoals bijvoorbeeld de 24-uurs weersvoorspelling. Zo verbeter je 

met je bestaande installaties het binnenklimaat van jouw panden 

en voeg je waarde toe. Het leuke is - doordat slimme software 

jouw installaties veel sneller, vaker en accurater aanstuurt dan dat 

jouw installateur dat kan - dat er ook flink energie bespaart wordt. 

Hierdoor dalen per saldo ook de servicekosten, zelfs na aftrek 

van de softwarelicentie. Belangrijk om nu actie te ondernemen, 

omdat gas per 1 januari weer 10% duurder wordt door de gestegen 

energiebelasting en ODE. 

Contact opnemen met HCP lid Hero Balancer? Dat kan via

0229-769 009, welkom@herobalancer.nl en

www.herobalancer.com

_

Vastgoeddata

Vastgoeddata voorziet Nederlandse vastgoedprofessionals van 

informatie over commercieel vastgoed door onderzoek. Deze 

informatie wordt ontsloten middels een unieke databank met 

zelf onderzochte en gekoppelde gegevens van onder andere 

overheidsorganisaties, makelaars en kredietinformatieleveranciers.  

De databank van Vastgoeddata bevat niet alleen informatie over al 

het commercieel vastgoed in Nederland (ruim 400.000 panden), 

maar ook over meer dan 1,3 miljoen eindgebruikers. Door deze 

gegevens te koppelen in één integraal systeem ontstaan veel nieuwe 

inzichten en kansen.

Door de compleetheid en het gemak van het systeem zijn de 

vastgoedprofessionals sneller in staat de waarde van het vastgoed 

accurater te bepalen. Zij kunnen gebiedsanalyses met één klik 

met de laatst beschikbare data opstellen, zoals huurprijsniveaus, 

transactie volumes en CBS trends. De gegevens zijn klaargezet om 

naadloos aan te sluiten op de behoeften van een taxatierapport en 

de professionals worden door middel van zelf-in-te-stellen alerts 

op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen hun domein. 

Naast deze tijd- en kostenbesparingen helpt het systeem ook in 

het genereren van meer omzet. Gebruikers krijgen het inzicht om 

nieuwe mandaten te winnen of sneller huur- of koopcontracten te 

tekenen. 

 

Contact opnemen met HCP lid Vastgoeddata?

Dat kan via 020-6154 915, info@vastgoeddata.nl en

www.vastgoeddata.nl 

_

Smartvatten

Data worden steeds belangrijker en de vastgoedsector begint dit 

ook beter te begrijpen. Smartvatten draagt hieraan bij door inzage 

te geven in het waterverbruik van commercieel vastgoed, hotels, 

zorgvastgoed of woningcomplexen. Op de hoofdwatermeter van 

een gebouw wordt ons Smartvatten apparaat geplaatst welke 

per minuut een foto maakt van de meterstand. Met optische 

herkenning worden deze foto’s omgezet naar data en een 

gesloten 3G-netwerk stuurt dit rechtstreeks naar de cloud. Hier 

leren slimme algoritmes van de patronen in een pand waardoor 

uitschieters in verbruik, die op kostbare lekkages duiden, direct 

proactief doorgegeven worden. Ook wordt sluimerverbruik 

opgemerkt waardoor efficiëntie kan worden aangebracht in het 

waterverbruik. In ons platform is altijd en op ieder moment inzage 

in het historisch en actuele verbruik. Door deze inzage kunnen 

vastgoed-eigenaren of managers panden met elkaar vergelijken 

en daarmee bekijken waar besparingen in water en dus in geld 

gerealiseerd kan worden. Een open API zorgt ervoor dat de data in 

gebouwbeheersystemen van klanten als NSI of Vesteda geplaatst 

kan worden waardoor alle data op één centrale plaats voor ze 

binnen komen. Voor vastgoedeigenaren die hun panden laten 

toetsen op duurzaamheidcertificaten als BREEAM of GRESB 

geldt Smartvatten als snelle winst om extra punten mee te scoren.

Contact opnemen met HCP lid Smartvatten? Dat kan via

035-820 741 4020, info@smartvatten.com en www.smartvatten.nl 
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