
Geen twijfel mogelijk: de energiecrisis 
schudde ons de afgelopen maanden 
collectief wakker. Dubbele tot driedubbele 
facturen zorgden bij de consument voor 
paniek in de portemonnee. Het deed 
ons snel beseffen dat we meer dan ooit 
doordacht en spaarzaam moeten omgaan 
met onze energie.

Inspelen op capaciteitstarief

Wie zonnepanelen heeft, is uiteraard 
al beter af, maar hoe je ‘slim’ omgaat 
met je gratis energie is bepalend voor 
je factuur. “Het wordt nog interessanter 
als je zonne-energie combineert met 
een intelligent softwaresysteem dat het 
verbruik en de batterijopslag aanstuurt”, 
vertelt Jef Noelmans, medeoprichter van 
iinno-benelux, het bedrijf achter Jabba. 
“Het capaciteitstarief ging begin januari 
van start. Als eindgebruiker is het niet altijd 
makkelijk om te weten hoe je dat precies 
moet aanpakken, want je wilt uiteraard 
verhinderen dat je factuur aandikt omdat 
je op de verkeerde momenten energie 
verbruikt. Om zeker te zijn dat je balans in 
evenwicht is kun je, als je een AlphaESS-
thuisbatterij hebt, gebruik maken van Jabba. 
Het betreft een energiebeheersysteem dat 
energiestromen optimaal laat renderen 
en uiteindelijk ook zichtbaar wordt op je 
factuur. Bovendien werkt het systeem zonder 
bijkomende investering en onafhankelijk van 
de energieleverancier.” 

Optimaal rendement

Het systeem betreft enkel een intelligent 
gebruik van de juiste software die op 
basis van data en artificiële intelligentie 

een perfecte inschatting kan geven van 
een optimaal energieverbruik binnen een 
woning. Noelmans: “Dat is trouwens uniek. 
Iedere woning wordt op eenzelfde manier 
doorgelicht, maar het verbruik is overal 
anders. Niet iedereen heeft al een elektrische 
wagen bijvoorbeeld.”

We gebruiken allemaal samen steeds meer 
elektriciteit door de overstap naar elektrische 
auto’s en warmtepompen. “Maar als iedereen 
op hetzelfde moment zijn elektrische wagen 
in het stopcontact steekt, zitten we ook 
weer met een probleem want dat kan het 
elektriciteitsnet niet aan”, vervolgt Noelmans. 
“Om dus gigantische investeringen in het 
netwerk te vermijden, is het belangrijk dat we 
het energieverbruik spreiden.” 

Scan je huis slim

Software die op een slimme manier je 
huis scant en stuurt waar nodig, die 
expertise komt van aug-e. “Een afkorting 
van augmented energy”, bevestigt Stefan 
Lodeweyckx, CEO van aug-e. “We geloven 
namelijk heel sterk dat de manier waarop 
we met energie omgaan niet enkel bepaald 
wordt door onze verwarmingsinstallatie 
of ons energiecontract. Willen we ons 
energieverhaal optimaliseren, dan spelen 
er heel wat andere factoren mee. Het weer, 
bijvoorbeeld, of het aantal mensen dat 
aanwezig is. Bij aug·e geloven we dat interne 
en externe factoren een belangrijke rol 
spelen in de transitie naar een duurzamere 
en energie-efficiëntere wereld. We zijn 
ervan overtuigd dat we met de software 
van aug-e de ideale katalysator voor die 
transitie in handen hebben. Ons slimme 
softwareplatform vormt de basis voor een 
heel arsenaal aan duurzame en innovatieve 
energieoplossingen om milieuvriendelijker, 
goedkoper en comfortabeler te leven. We 
geloven ook sterk in de localisatie van 
energie. Jabba is een perfect voorbeeld van 
een mooie, virtuele energy community. Het is 
dan ook met grote fierheid dat we onze klant 
Jabba begeleiden en dat we samen een 
voortrekkersrol kunnen spelen.”

Piekverbruiken afvlakken

Een van de belangrijkste items binnen het 
capaciteitstarief is om de piekverbruiken 
zoveel mogelijk af te vlakken. Noelmans 
legt uit: “Jabba stuurt via het internet de 
thuisbatterij aan met innovatieve software. 

Zo gaat de thuisbatterij laden en ontladen 
op de momenten die financieel het meest 
interessant zijn. Op momenten van weinig 
energieverbruik zal de thuisbatterij traag 
laden zodat die capaciteit beschikbaar is 
om de piekbelasting op te vangen. Daardoor 
vlakt je piekverbruik af en zul je besparen op 
je energiefactuur.”
 
Volgens Noelmans kan je je factuur 
zelfs nog meer verlagen wanneer je als 
consument kiest voor een energiecontract 
met dynamische prijzen, waarbij je tarief 
de marktprijs volgt en schommelt van uur 
tot uur. “Jabba voorspelt aan de hand van 
artificiële intelligentie de energieprijzen en 
bepaalt wanneer jouw thuisbatterij het best 
stroom koopt of verkoopt”, besluit  
Jef Noelmans. 
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