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ENERGIEKOSTEN

Bron: CBS
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Inflatie Elektra Gas



Energieverbruik woningen door 
• Muren en ramen
• Ventilatielucht
• Warm water

Daarnaast
• Huishoudelijk gebruik

ENERGIEGEBRUIK



Isolatie: 
• vloer, muur dak

Triple glas
Warmte terugwinnen: 

• douche en ventilatie
Warmte en koude bewaren
Zonnestroom

MINDER VERBRUIK: HOE?





IDEE
Zomer

minder ventilatieverlies

minder warm water verspilling

energietoevoer

Opslaan in de bodem

minder transmissieverlies



IDEE
Winter

minder transmissieverlies

minder ventilatieverlies

minder warm water verspilling

energietoevoer

Onttrekken aan de bodem



• Warmtepomp in de eigen woning
• Verwarmen of koelen
• Eigen boiler 150 liter
• Thermostaat

VERWARMEN, KOELEN, 
WARM WATER

warmerkouder

Woonkamer



Elke verblijfsruimte
Zelf instellen
Verse buitenlucht 
voorverwarmen 

Frisse lucht in huis 
betekent vooral verse 
lucht. Het 
ventilatiesysteem 
zorgt voor verse 
lucht; u kunt dit zelf 
instellen.

VENTILATIE

standaard extra

Niet thuis timer (feestje)



• circa 12 zonnepanelen per 
woning

• Genoeg voor 
• verwarmen, koelen, warm 

water en ventilatie
• aangevuld met 26 kWh/m2

voor huishoudelijk
• Bij elkaar in één 
‘energiebundel’

Je ziet steeds meer 
zonnepanelen op 
daken. 

Daarmee zorgen we 
voor een milieu-
vriendelijke
opwekking van de 
elektriciteit die de 
warmtepomp én de 
ventilatie nodig 
hebben.

ELEKTRICITEIT



Berekend energieverbruik ‘huis’:
• Verwarmen, koelen, warm water, ventilatie
• Berekende waarde: circa 600 tot 1000 

kWh volgens norm NEN7120 en EPV 
wetgeving

Berekend verbruik ‘huishoudelijk’ 
• Verlichting, wasmachine, koelkast, TV, …
• Vaste waarde = circa 1900 tot 2500 kWh

Samen in één energiebundel
Opgewekt door de zonnepanelen

• In een jaar met een ‘gewone’ zomer 

In elke woning 
plaatsen wij een extra 
tussenmeter die het 
verbruik van de 
warmtepomp, de 
ventilatie en de 
opbrengst van de 
zonnepanelen meet.

EPV - THEORIE



Energieverbruik
• ‘s winters meer dan ‘s zomers
• Afhankelijk van gebruik:

• Meer mensen = meer verbruik
• Meer stoken = meer verbruik
• Zuinige apparatuur = minder verbruik

Energieopbrengst
• Afhankelijk van zon-uren

EPV – PRAKTIJK



U betaalt, naast de huur
• EPV

Energie 
Prestatie
Vergoeding 

aan de verhuurder
• Vastrecht (aansluiting) 

aan energiebedrijf
• Voorschotnota 

aan energiebedrijf
U krijgt 

• Een zuinig huis
• Een energiebundel van circa 2.500 kWh

afhankelijk van de woning
• Jaarafrekening 

van het energiebedrijf

EPV - PRAKTIJK



BEHEER OP AFSTAND



Lage energierekening
Weinig last van stijging 
energietarieven

Het energieverbruik 
van huishoudelijke 
apparatuur zoals 
wasmachine, droger 
en televisie komt uit 
de ‘bundel’.

Maar ook op deze 
apparatuur kunt u 
50% besparen door 
zeer zuinige A++(+) 
apparatuur te kiezen

HET VOORDEEL



MEER DAN 2000 WONINGEN MET 
EPC 0 EN NUL OP DE METER



Vragen?

Vloerbedekking
Saldering
Energieleverancier
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