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Energie besparen is simpel!



Even voorstellen

Johan Frenken

LIESHOUT

Dagelijks leven.

Duurzame Technische Ondersteuning in advies en inspectie
Gemeente Bladel, Eindhoven, Nuenen, Waalre, Geldrop-Mierlo, Best, kortom 21 regio gemeenten, 
Energiebedrijven, installateurs op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen, WTW, energieadviezen
Adviseur/schouwer EON, Sungevity, 365ZON, Slim Wonen Plus, Brabant Slim Wonen, 040-energie,CFP (ING).

Breeamscan, energielabels woningen en kantoorgebouwen, thermograaf

Innovatielink Duurzame ideeën en uitvindingen ( versneld ) op de markt brengen

Vrijwilliger technisch team Stichting Duurzaam Laarbeek en energie coördinator voetbalverenging Brabantia Eindhoven.

Leveren en installeren van LED oplossingen MKB en particulier

Klimaattechniek en Duurzaam Energieadvies en inspectie bedrijf

ALTEID staat voor Airconditioning,luchtbehandeling,thermografie,energieadvies,isolatie en duurzame technieken



Elektriciteit

Onderzoek of dit bij u van toepassing is (en in welke mate):

1. Gloeilampen, Hallogeen verlichting.  (Goede LED bespaart min 8 x )

2. Waterbed, vijverpomp, zonnebank, e-bike ( gem 300-400Wh per laadbeurt)

3. Spaarlampen gehele dag / nacht aan ?  Denk aan tuin verlichting,

4. Wasdroger/afwas en wasmachine ouder dan 9 jaar verbruiken meestal meer energie

5. Koelkast( en ) diepvriezers ouder dan 9 jaar verbruiken meestal meer energie

6. Vloerverwarmingspomp

7. Droog de was aan de lijn

Klinkt een A+ koelkast aantrekkelijk? Pas op, want hij gebruikt 2 keer zoveel stroom als een 
A+++ koelkast! De aankoop van een superzuinige koelkast met A+++ label is altijd een goede 
optie.



Gas en verwarming

Meestal een kleine investering, het verhoogd het comfort.

Denk aan kierdichtheid, tocht strippen  / voorzetramen

Deur, luik of gordijn naar zolder bij een open vaste trap

Radiatorfolie

Klok / slimme thermostaat 

Vloerverwarmingspompschakeling



Top 10 sluipverbruikers
Hieronder vind je de top 10 van apparaten die vermijdbare sluipstroom gebruiken:

Een huishouden is per jaar gemiddeld 450 kWh kwijt aan sluipverbruik. Dat is 90 euro per jaar. Driekwart daarvan is te vermijden door de apparaten 
echt uit te zetten: dat bespaart jaarlijks niet alleen veel energie uit fossiele brandstoffen (en dus CO2-uitstoot), maar ook tientallen euro's! 

Bron: Milieu Centraal

Miniboiler 147 kWh/jaar

Uitgebreide decoder met HDD 130 kWh/jaar

Kokendwaterkraan (niet-geïsoleerd) 81 kWh/jaar

VHS-DVD combi 61 kWh/jaar

Satellietontvanger 59 kWh/jaar

Antenneversterker 47 kWh/jaar

Espressomachine 42 kWh/jaar

HDD recorder 38 kWh/jaar

Basis decoder zonder HDD 33 kWh/jaar

DVD recorder 33 kWh/jaar

Het is dus de moeite waard om het sluipverbruik van deze apparaten te verminderen.



Welke apparaten gebruiken het meeste?         Deel 1 van 2

Bron: Milieu Centraal

Dit zijn de grootste verbruiksposten in huis, uitgaande van de meest gangbare apparaten (wat betreft 
zuinigheid en ouderdom van apparaat, prijspeil 2016):

• Koelkast en losse vriezer: 610 kWh/jaar (120 euro)
• Verlichting: 485 kWh/jaar (100 euro)
• Computer met randapparatuur: 315 kWh/jaar (65 euro)
• Televisie en stereo met randapparatuur: 300 kWh/jaar (60 euro)
• CV-ketel: 280 kWh/jaar (55 euro)
• Wasdroger: 275 kWh/jaar (55 euro)
• Vaatwasser: 235 kWh/jaar (45 euro)
• Wasmachine: 140 kWh/jaar (30 euro)

Overweeg voor ca. 10 euro een energiemeter en maak het verbruik per apparaat zichtbaar.



Welke apparaten gebruiken het meeste?

Overzicht midden tot grootverbruikers

Electrische boiler ( > 20 liter )
Waterbed
Elektrische kachels
Thuistap ( beertender )
Tweede ( oude ) koelkast en/of vriezer ( lekkende deur )
Amerikaanse koelkast
Airconditioner
Vijverpomp
Groot televisiescherm ( plasma )
Computers als servers
Zwembadpomp/ filterinstallatie

Overweeg voor ca. 10 euro een energiemeter en maak het 
verbruik per apparaat zichtbaar.

Tropisch aquarium
Infra rood sauna
Stoom cabine
Jacuzzi
Terrasverwarmer
Electrische kookplaat
Tuinverlichting
Opritverlichting
Elektrische fietsen
Elektrische auto
Vloerverwarmingspompen

Deel 2 van 2



Geen zonnepanelen op eigen woning?

Big Power (ca.1400 panelen)

Liever niet op eigendak, geen geschikte ligging, dak, schaduw etc.
Inschrijven via Stichting Duurzaam Laarbeek                   www.duurzaamlaarbeek.nl



Thermo grafisch onderzoek
Een warmtebeeld camera kan een goed hulpmiddel zijn om een beeld te krijgen van de 
isolatiewaarde / infiltratie / lekkages en juiste werking vloerverwarming.

Onderzoek naar ontbrekende isolatie, tocht en koudebruggen



De bewonersraad heeft een 
Flir Warmtebeeld Camera

ter beschikking.
Meer info ?  

Jan Brans en/of Henk Coppens ( tevens uw Energie coach )

ALTEID staat voor Airconditioning, luchtbehandeling, thermografie, energieadvies, isolatie en duurzame technieken

Klimaattechniek en Duurzaam Energieadvies en inspectie bedrijf



Meer info over besparen zie ook
http://duurzaamwonenlaarbeek.nl

Alles in en om de woning, 
comfort,levensloopbestendigheid, 

veiligheid

Klimaattechniek en Duurzaam Energieadvies en inspectie bedrijf



◦ ALTEID staat voor Airconditioning,luchtbehandeling,thermografie,energieadvies,isolatie en duurzame technieken

Klimaattechniek en Duurzaam

Energieadvies en inspectie bedrijf

ALTEID FRENKEN

• Erkend Energielabeldeskundige Utiliteitsgebouwen, EPA-U Energielabel en BREEAM
• RVO Erkend Energielabeldeskundige Woningen, vereenvoudigd Energielabel
• ITC gediplomeerd level 1 Thermograaf ( warmtebeeldfotografie ), 
• ISSO/QBIS gekwalificeerd voor zonne-energie E en ontwerp
• Advies / (EPBD-B) inspecties / Schouwingen / Keuringsdeskundige / Vervanging en opleveringen voor: 

airconditioning, luchtbehandeling, regeltechniek, CV, ventilatie, zonnepanelen/zonnedaken en parken, 
warmtepompen, LED verlichting en collectieve systemen. 

• Advies, onderzoek en ontzorging m.b.t.:
Klimaatklachten klimaatinstallaties, gezondheidsaspecten, isolatie, ventilatie, algemene energiebesparings
onderzoeken, transformatie Utiliteit naar appartementen met label toekenning, toepassing duurzame 
technieken, technisch onderhoud en status, meer jaren onderhouds- en investeringsplannen, opstellen
van programma van eisen / stappenplan, subsidies, vervanging technische ( duurzame ) installaties.

• Advies, ontzorging en project coördinatie voor; overheid, (energie) bedrijven, installateurs, facilitaire
managers/bedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, makelaars, onderwijsinstellingen, VvE’s, collectieve
particulieren projecten.

• NUL OP DE METER TUIN oplossingen
•Veelzijdige ondersteuning via InnovatieLink voor bedenkers van nieuwe duurzame technieken
• Adviseur / werkgroep lid voor lokale energie coöperaties en energie coördinator voor sportvereniging.


