
Website Utilities
Utilities is een platform over energie, water en gassen in de vrije markt. 
Technologie, voorzieningszekerheid, leveringszekerheid, inkoop, uitbesteding, 
liberalisering, onderhoud, metering, aardgasmarkt, elektriciteitsmarkt, watermarkt 
en markt voor industriële gassen zijn onderwerpen die in Utilities onder de 
aandacht komen. 

Dat gebeurt via het vakblad dat 8x per jaar verschijnt, de website en de 
tweewekelijkse nieuwsbrief.

De website biedt tal van mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te 

brengen van de gemiddeld 3500 bezoekers per maand.

Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per plaatsing)  1  3  6  12

• Topbanner 750x96 € 960 € 700 € 555 € 490

• Banner  360x92 € 480 € 350 € 280 € 245

• Square banner 223x175 € 720 € 525 € 420 € 370

White paper:  € 475,- per plaatsing

Highlight rechts bovenaan de website gedurende een week plus vermelding in de 

eerstvolgende nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze

Projectverslagen gerealiseerd door de redactie: Prijs op aanvraag

Highlight rechts bovenaan de website plus vermelding in de eerstvolgende 

nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze

Utilities Nieuwsbrief 
Via de digitale nieuwsbrief van Utilities ontvangen onze 1.900 lezers twee keer per 

maand de belangrijkste nieuws items uit de sector.

Advertentiemogelijkheden Nieuwsbrief
Topbanner 750x96 € 250

Banner 360x92 € 200

Sqare banner 223x175 € 150

Advertorial ca. 75 woorden + afb. € 250

Voor nadere informatie of reserveringen, kunt u contact

opnemen met Arthur Middendorp van Jetvertising b.v.

T: +31(0)70 399 00 00

E: arthur@jetvertising.nl

I: www.jetvertising.nl

Ook de Nieuwsbrief heeft een facelift ondergaan. We hopen dat u uw dagelijkse nieuws nog sneller 
kunt vinden en voor de diepgang een abonnement neemt up het vakblad Utilities. Veel leesplezier.

Slimme meter kan bijna zes keer te hoog 
verbruik aangeven 

Bepaalde elektronische energiemeters kunnen 
een tot wel 582 procent te hoog verbruik 
aangeven. Dat blijkt uit onderzoek van de 
Universiteit Twente in samenwerking met de 
Hogeschool van Amsterdam. UT-hoogleraar 
Frank Leferink schat dat in de meterkasten van
zeker 750.000 nederlandse huishoudens een 
meter is geïnstalleerd die potentieel foute 
meterstanden kan weergeven.

In 2016 gemiddeld 21 minuten geen 
stroom 

Huishoudens en zakelijke gebruikers hadden 
vorig jaar gemiddeld 21 minuten geen stroom als 
gevolg van een storing. Dat is 17 procent korter 
dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen 
zorgden ervoor dat een huishouden in 2016 
gemiddeld 58 seconden geen gas had.
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Welkom bij Utilities
Vanaf 2017 is de website van Utilities een stuk aantrekkelijker geworden. U kunt hier dagelijks 
nieuws vinden over water, energie en (industriële) gassen voor de industriële grootverbruikers. 
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advanced sensor systems
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