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Besparen op  
je energiefactuur
Energie tips, premies en  
advies op maat
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Meten is weten  
ENERGIEVERBRUIK IN CIJFERS
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Elektriciteit en gas nemen een flinke hap uit je maandelijkse budget. Zeker nu de prijzen de pan 
uitrijzen. Je wordt momenteel overspoeld met allerhande besparingstips. Graag zetten wij in 
deze folder de overvloed aan informatie op een rijtje en geven we je slimme tips over hoe je jouw 
energieverbruik kan meten én uiteindelijk besparen. Op deze manier bespaar je energie en geld!

Verwarming is de grootste energiekost

In 2021 zag het elektriciteits- en gasverbruik op jaarbasis van een vierpersoonsgezin in een 
rijwoning eruit zoals op de grafiek onderaan. Het grootste deel van jouw energiefactuur gaat 
naar verwarming. Het is dus noodzakelijk om de warmte in jouw huis te houden. Dit kan 
maar op 1 manier: isoleren. Vandaag isoleren, is morgen besparen!

Doe ook zeker de VREG-test om energiecontracten te vergelijken zodat je zeker weet dat 
jouw contract het voordeligst is en bij jouw situatie past.
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Alle getallen zijn uitgedrukt in kWh/jaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 1000 kWh/inwonende persoon per jaar
Gemiddeld aardgasverbruik: huis = 17000 kWh, appartement = 13000 kWh per jaar
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Ken je energieverbruik, zo kan je gericht inzetten op besparen

Heb je een digitale meter, dan kan je jouw verbruik nauwgezet opvolgen. Het zal je meteen 
opvallen dat jouw verwarming de grootste kost van het energiebudget is. Het loont dus om 
na te gaan of er in jouw woning niet te veel warmte verloren gaat. Isoleren is doeltreffend, 
zowel in de zomer (meer koeling) als in de winter (minder stookkosten). Het is dan ook de 
meest kosteneffectieve investering.

Een energiemeter is een handig toestel om ons meer zicht te geven op de energiezuinigheid 

van onze elektrische apparaten. 

Gebruikt de diepvriezer nu echt zoveel stroom?

Hoeveel kost het me om de was 
te drogen in de droogkast? Lees 
op de volgende pagina hoe je een 
gratis energiemeter kan uitlenen bij 
de gemeente Brecht. Wil je al een 
algemeen beeld hebben van het 
energieverbruik van een toestel, 

neem een kijkje in dit huis.
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Ontleen gratis energiemeters via de gemeente

Brecht kocht 75 elektriciteitsmeters aan die Brechtenaren gratis 
mogen ontlenen. Op deze manier krijg je inzicht in welke
apparaten veel stroom gebruiken en kan je overwegen om deze 
te vervangen door een energiezuinige variant. Surf naar  
www.brecht.be/energiemeter om er één te ontlenen. Via 
e-mail laten we weten waar en wanneer je deze kan ophalen. 

Na 7 dagen meten, lever je hem terug in. 

Huishoudelijk verbruik 
Ook met kleine ingrepen kan je besparen: denk hierbij 
aan radiatorfolie, verwarmingsbuizen isoleren en een 
waterbesparende douchekop. Gebruik de spaarknop/ecoknop 
op je toestellen. Was zuinig en volgens het principe: was op 30° 
(verfrissen), 40° (vuil) en witte was op 60° (i.p.v. kookwas). 
Wist je dat als je een droge handdoek in de droogkast steekt, 
jouw was sneller droog is? 

Renovatie- 
premie

Renovatiepremie

Via de Vlaamse overheid kan je voor maar liefst 9 categorieën 
een premie aanvragen: dak, vloer, buitenmuur, ramen 
en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair en 
hernieuwbare energieproducten zoals warmtepomp, 
warmtepompboiler en zonneboiler. De werken worden 
uitgevoerd door een erkend aannemer. Liever zelf aan de 
slag? Tot 31 maart 2023 kan je uitzonderlijk doe-het-zelf 
premie aanvragen voor dak of zoldervloer. Informeer je via 
het Energiek Loket over de vereiste waarden en de beste 
technieken voor jouw woning. 

Energiezuinige tips 

MODE
SET

UP
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Energielabel

Wil je een nieuw toestel aankopen? Let dan zeker op het 
nieuwe energielabel! Sinds maart 2021 heeft het energielabel 
een indeling van hoogste score A naar laagste score G. De 
apparaten die voor maart 2021 een score A++ hadden, 
hebben vandaag een score C. De A+++, A++ en A+ gaan op 
termijn helemaal verdwijnen. Let op: toestellen met een score 
A zijn vandaag nog zeldzaam. De score A wordt voorbehouden 
aan apparaten die nog ontworpen moeten worden en nog beter 
zullen presteren.

EnergieK loket

Elke twee weken op woensdagmiddag is er op de 
Welzijnscampus een expert aanwezig voor gratis energie- 
en renovatieadvies. Kijk met de medewerker van het 
EnergieK loket jouw energiefactuur na of bekijk samen welke 
technieken en normen geschikt zijn voor jouw renovatie- of 
verbouwplannen. Wist je dat je ook een renovatielening 
van maximaal 60.000 euro kunt aanvragen voor jouw 
verduurzamingsplannen? Dit is een lening met zeer gunstige 
voorwaarden, zo steek je jouw spaargeld niet in je dak. Maak 
online een afspraak via www.igean.be/energiekloket of bel op 
telefoonnummer 03 350 08 08.

Renovatiecoach

Wil jij je woning ambitieus energiezuinig(er) maken, maar weet 
je niet goed hoe?

Er zijn verschillende renovatiecoaches. Informeer bij het EnergieK 
loket hoe je dit het beste aan kunt pakken bijvoorbeeld door 
een technisch expert in te schakelen. Deze technische expert 
komt langs bij je thuis en richt zich vooral op energetische 
renovatiewerken, maar heeft ook oog voor comfort en veiligheid. 
Een renovatiecoach helpt je om planmatig, efficiënt en 
kostenbesparend te renoveren.



Zo besparen jouw buren  
WELKE VAN HUN TIPS PAS JIJ TOE? 

An en Gert zochten een manier om het energieverbruik van 
hun gezin te verminderen in hun huurwoning. Via de gemeente 
ontleenden ze een energiemeter. Na de meting van hun 
droger kozen ze ervoor om een droogrek te gebruiken. Verder 
installeerden ze een waterbesparende douchekop, radiatorfolie 
achter de verwarming en begonnen ze met het isoleren van de 
verwarmingsbuizen. 

Het was hoog tijd om de woning van Jos en Mia uit de jaren 
‘80 te verduurzamen. Ze kozen ervoor om een energielening 
aan te vragen. Zo hebben zij hun dak laten isoleren en zijn er 
zonnepanelen gelegd. Nu ze beiden op pensioen zijn, willen 
ze graag hun spaargeld bewaren om op reis te kunnen gaan.  
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Als alleenstaande moeder schrok Alyssia bij het krijgen 
van de energiefactuur. Ze ging advies vragen bij de 
Welzijnscampus.
Ze onderzochten samen of ze recht had op sociaal tarief, 
vroegen een tegemoetkoming aan via het sociaal stookfonds 
en maakten een afspraak met Beter Wonen. Zij voerden een 
energiescan uit in haar huurwoning en met deze tips kon 
Alyssia haar energiefactuur beter beheren. Ook verving zij 
haar oude energieslurpende koelkast door een nieuwe met 
een kortingsbon van Fluvius.

Kersverse eigenaars Olivier en Tim schakelden een 
renovatiecoach in via het EnergieK loket voor de 
totaalrenovatie van hun woning. Zo plaatsten ze nieuwe 
ramen met driedubbelglas en installeerden ze een slimme 
thermostaat. De zoldervloer hebben ze zelf geïsoleerd. Via 
een VREG-test kozen ze voor een energiecontract dat volledig 
is afgestemd op hun woonsituatie. Door hun investeringen 
hebben ze nu een goed geïsoleerd huis en een energiefactuur 
die verbazend laag is.
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Afspraak bij het EnergieK loket in Brecht?  
Maak online een afspraak via  
www.igean.be/energiekloket of bel naar 
03 350 08 08

Energiemeter aanvragen bij de gemeente?  
Surf naar www.brecht.be/energiemeter

Energiezuinige tips, BENOveren of allerhande premies? 
Ga naar www.fluvius.be of bel naar  
078 35 35 00 

VREG-test om energiecontracten te vergelijken? 
Meer info via www.vtest.vreg.be

Verbouwpremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid? 
Surf naar www.mijnverbouwpremie.be of bel naar 1700

Voor al je 
energie- 
vragen 

Deze folder is louter informatief en 
heeft geen bindende rechtskracht.

Welzijnscampus Brecht 
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
03 203 21 50 


