
Duurzamer in 1 maand

Energie besparen begint met inzicht in je eigen energiever-
bruik. Met een energieverbruiksmanager in huis kun je online je 
verbruik opvolgen en van die energiebesparing zelfs een 
wedstrijd maken met een leuke app.
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HOE KAN IK ENERGIE BESPAREN MET 
EEN ENERGIEVERBRUIKSMANAGER?

Om effectief energie te besparen, moet je 
eerst weten wanneer je huishouden veel 
energie verbruikt en waaraan. 

Energieverbruiksmanagers laten dat zien, 
helpen je doelen te stellen en die te be-
reiken. Je ziet direct het energieverbruik 
dalen als je de verwarming lager zet en 
het licht uitdoet in de kamers waar nie-
mand is.

Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis  
advies op maat van je woning.

www.stekr.be
info@stekr.be
015 28 60 28



WAT IS EEN ENERGIEVERBRUIKSMANAGER?

Een energieverbruiksmanager is een app of een appa-
raat dat inzicht geeft in je energieverbruik. Het maakt 
energie besparen makkelijker.

Een energieverbruiksmanager geeft je meer informatie 
dan de meterstanden die jij in je meterkast ziet. Je kan 
van dag tot dag je energieverbruik volgen en snel zien 
wanneer je veel en wanneer je weinig energie verbruikt.

Als je de energieverbruiksmanager vooral wilt gebrui-
ken voor energiebesparing, kies dan in ieder geval een 
type dat zowel gas- als stroomverbruik laat zien. Je kan 
immers zowel verwarming en warm water als via appa-
raten op energie besparen.



Slimme meter versus elektriciteitsmeter 

WAT IS HET VERBAND TUSSEN EEN ENERGIEVER-
BRUIKSMANAGER EN EEN SLIMME METER?

De slimme meter is duidelijk iets anders dan een ener-
gieverbruiksmanager. De slimme meter toont net als 
je huidige meter alleen de actuele meterstanden. In de 
toekomst kan je door de energieverbruikersmanager 
bepalen 
wanneer je je zelfopgewekte groene energie gebruikt of 
verkoopt. 

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN 
EEN ENERGIEVERBRUIKSMANAGER?

 • Kies een energieverbruiksmanager waarmee je zelf  
periodes kan kiezen en vergelijken. Vergelijk bijvoor-
beeld het energieverbruik van dit weekend met het 
weekend waarin je een feestje gaf. Of deze winter 
met een strengere winter ervoor. 



 • Kies een energieverbruiksmanager die het verbruik 
per dag, per uur of zelfs van het moment kan weer-
geven. Informatie verzamelen over de periodes en 
momenten waarop je veel energie verbruikt, helpt 
bij het uitzoeken waaraan je energie opgaat. En ook 
wat het effect is als je energie gaat besparen. 

 • Kies een energieverbruiksmanager die laat zien door 
welk apparaat of in welke kamer het (hoge) verbruik 
wordt veroorzaakt. Als je ziet waarmee je gas en 
elektriciteit verbruikt, kan je gerichter aan de slag 
met energie besparen. 

 • Kies een energieverbruiksmanager die aansluit op 
je dagelijkse gewoonten, dan maak je er het snelst 
optimaal gebruik van. Doe je alle digitale zaken via je 
smartphone of tablet? Dan is een energieverbruiks-
manager in de vorm van een app een slimme keuze. 
Zit je vooral achter de laptop of PC met internet, dan 
zal een webpagina waarop je kan inloggen je wel-
licht meer aanspreken. En wil je juist niet (weer) ach-
ter de computer of op internet, overweeg dan een 
apparaat dat informatie geeft via een beeldscherm-
pje (display) dat je thuis aan de muur kunt hangen, 
bijvoorbeeld naast de thermostaat. 

 • Hou je van een wedstrijd? Wil je gewoon resultaat-
gericht bezig zijn of lekker fanatiek besparen? Over-
weeg dan een energieverbruiksmanager waarin 
je streefverbruik of specifieke bespaardoelen kunt 
opgeven.  

 • Zulke energieverbruiksmanagers laten zien hoe 
dicht je je het doel al bent benaderd. Soms geven ze 
tips om het doel te halen.



Energieverbruiksmanager

 • Welke energieverbruiksmanager je ook kiest, elk 
type gebruikt informatie over je gas- en stroomver-
bruik.  
Die gegevens worden opgeslagen zodat je ze later 
kan gebruiken. Lees wel de kleine lettertjes (voor-
waarden en ander aankoopinformatie) zorgvuldig. 
Informeer bij de producent of aanbieder van de 
energieverbruiksmanager of ze deze gegevens ook 
voor andere doeleinden gebruiken, en zo ja, waar-
voor precies. In principe is dat namelijk alleen toege-
staan met je toestemming.



IK WIL GEEN ENERGIEVERBRUIKSMANAGER, 
MAAR BEN WEL BENIEUWD NAAR MIJN VERBRUIK

Je kunt op de website www.EnergieID.be je energiever-
bruiken bijhouden. Die geeft je al een goed inzicht in je 
energieverbruik.

Je kan ook een energiemeter aanschaffen. Dat zijn 
eigenlijk de eerste apparaatjes die energieverbruik 
konden meten en ze zijn nog steeds op de markt. Zo’n 
energiemeter steek je in het stopcontact en vervolgens 
de stekker van het apparaat in de energiemeter. De 
energiemeter meet vervolgens hoeveel stroom het ap-
paraat verbruikt als het aan- of op stand-by staat. Je kan 
de energiemeter gebruiken om te weten te komen hoe-
veel elektriciteit een wasbeurt kost. Of hoeveel stroom 
een apparaat op stand-by verbruikt in een dag, zoals je 
computer of je muziekinstallatie. 

Wil je een groep apparaten tegelijkertijd meten? Dat 
kan door deze aan te sluiten op een stekkerdoos, en de 
stekker daarvan in de energiemeter te stoppen.

Er zijn verschillende merken en typen energiemeters 
voor apparaten. Ze verschillen vooral in nauwkeurigheid 
en bedieningsgemak. 

MEER INFO:

www.stekr.be  
info@stekr.be
015 28 60 28



Duurzamer in 1 maand

Verantwoordelijke uitgever:
Kamp C I Britselaan 20 I 2260 Westerlo
T 014 27 96 50 I www.kampc.be

“Inzicht in je 
energieverbruik is 

de eerste stap naar 
besparingen!”

- Kelly, medewerker Kamp C
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