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Hoe werkt het? 

1  De zonnecollector op je dak vangt 
zonlicht op, dat de vloeistof in de 
buisjes verwarmt.  

2  Een regelsysteem pompt de 
opgewarmde vloeistof van de collector 
naar het opslagvat.

3  De opgewarmde vloeistof warmt het 
koude leidingwater op.

4  Is het water niet warm genoeg? Dan 
springt de combiketel bij.

5  Het warme water stroomt naar de 
kranen van je gootsteen, douche of 
bad.
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DE ZONNEBOILER
Van maart tot oktober  
douchen op zonnewarmte

DOUCHEN 
OP ZON, 

WATER EN 
LUCHT

NEEM JIJ BINNENKORT EEN DOUCHE OP 
ZONNE-ENERGIE? OF VERWARM JE JE HUIS MET 
GRONDWATER UIT DE TUIN? MAAK KENNIS MET 

TWEE ENERGIEVRIENDELIJKE SYSTEMEN: DE 
ZONNEBOILER EN DE WARMTEPOMP.

zonnecollector

combiketel 
(naverwarming)

pomp

opslagvat

douche
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DE ZONNEBOILER
Van maart tot oktober  
douchen op zonnewarmte

BEWIJS JE PORTEMONNEE EN HET 
MILIEU EEN DIENST EN INSTALLEER 
EEN ZONNEBOILER. DIE VANGT ZOVEEL 
MOGELIJK ZONLICHT OP EN ZET HET 
OM IN WARMTE. DIE WARMTE WORDT 
OMGEZET IN WARM WATER, DAT JE KAN 
GEBRUIKEN OM TE DOUCHEN OF OM JE 
HUIS TE VERWARMEN. 

Stijn Turcksin,  
energieadviseur bij Eandis:

“Eigenlijk is een zonneboiler in combinatie met 
zonnepanelen een ideale belegging, letterlijk en 
figuurlijk. Door op je dak zonnepanelen te leggen en 
een zonneboiler te installeren gebruik je het licht én 
de warmte van de zon maximaal. De zonnepanelen 
maken elektriciteit en de zonneboiler maakt warm 
water.”

Hulp voor de zon

“Zonnepanelen zijn ondertussen alom bekend en 
krijgen veel aandacht in de media. Maar in de schaduw 
van de zonnepanelen worden vaak de voordelen van 
een zonneboiler vergeten. Zo kan je van maart tot 
oktober al je warm water voor badkamer en keuken 
uit zonne-energie halen. Toch een fijn idee, dat je 
heel die tijd kan douchen enkel met de hulp van de 
zon?”

“Is er te weinig zon? Dan heb je een ‘naverwarming’ 
nodig. Dat kan met een elektrische boiler, een 
gasboiler, de ketel van de centrale verwarming of een 
combiketel. Zij zorgen bovenop de zonnewarmte voor 
de laatste graadjes extra.”

SOORTEN ZONNECOLLECTOREN
Er bestaan twee systemen: een systeem met vlakke 
platen en een met vacuümbuizen.

Vlakke platen
• meest gebruikte type collector
• het systeem werkt als een serre
• lijken op zonnepanelen, maar zijn groter en 

volledig zwart
• goedkoopste optie
• per vierkante meter oppervlakte heb je een 

opslagvat van minstens 40 liter nodig

Vacuümbuizen
• komt steeds meer voor
• het systeem werkt als een thermosfles waarin de 

warmte van de zon wordt gevangen
• door de betere isolatie heb je meer 

warmteopbrengst als het buiten kouder is
• duurder dan vlakke platen
• per vierkante meter oppervlakte heb je een 

opslagvat van minstens 55 liter nodig

WANNEER IS EEN ZONNEBOILER 
INTERESSANT?
• Als je plaats hebt voor een collector op je dak 

of muur aan de zuidkant, of tussen zuidoost en 
zuidwest.

• Als je een opslagvat van minstens 150 
liter kan installeren, naast je normale 
verwarmingsinstallatie.

• Als de afstand niet te groot is die het warm water 
moet afleggen van de zonnecollectoren tot je 
kranen. 

HOEVEEL KOST DAT? 
• Een goede richtprijs voor een complete 

zonneboilerinstallatie is 1000 euro per m² 
zonnecollectoren, inclusief de plaatsing. Meestal 
volstaat 4 m² voor de warmwaterproductie van 
een gemiddeld gezin.

• Met een zonneboiler bespaar je tot 60% op de 
energiekosten voor warm water, elk jaar opnieuw.

• Vergeet niet dat je premies kan krijgen als je een 
zonneboiler plaatst. Die vergoeden bijna de helft 
van de kostprijs (40%).
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“Een zalig gevoel: gratis warm 
water met energie uit de zon” 
TOEN LIESBETH EN MAARTEN ZEVEN 
JAAR GELEDEN IN HULDENBERG 
IN VLAAMS-BRABANT GINGEN 
WONEN, ZOCHTEN ZE NAAR EEN 
MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF VOOR 
DE OUDE STOOKOLIEKETEL. DAT WERD 
EEN ZONNEBOILER IN COMBINATIE MET 
EEN AARDGASKETEL.

“Ecologische argumenten zijn 
belangrijk bij elke keuze die Liesbeth 
en ik maken”, vertelt Maarten. “Ook 
toen we beslisten hoe we ons huis 
zouden verwarmen en van energie 
gingen voorzien. We wilden zo min 
mogelijk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen.”

Liesbeth en Maarten over hun zonneboiler

Liesbeth en Maarten klopten voor 
advies aan bij een installateur in 
het dorp. “Die raadde ons aan om 
te kiezen voor een zonneboiler 
in combinatie met aardgas. De 
oriëntatie van ons dak leende zich 
daar perfect toe en in ons huis 
was er plaats om het opslagvat te 
installeren. Bovendien hadden we 
recht op heel wat premies.”

Vijf jaar later zijn Liesbeth en 
Maarten nog altijd tevreden over 
hun keuze. “Vanaf de lente hebben 
we genoeg aan onze zonneboiler 
voor ons warm water. Dat is een 
fijne gedachte: ‘gratis’ douchen met 
energie uit de zon.”

AANTREKKELIJKE PREMIES 
Individuele premie
550 euro per m² aan collectoroppervlakte, met 
een maximum van 2.750 euro en een maximum van 
40% van de factuur.

Let er zeker op …
• dat de plaatsing gebeurt door een erkend 

aannemer (www.rescert.be).
• dat je zonneboiler op de Green list van 

Belsolar staat of een Solar Keymark heeft.

Die individuele premie kan je nog aanvullen met 
extra premies voor totaalrenovatie, lokale premies 
enzovoort. Alle info op www.eandis.be/premies.

Stijn:

“Of het nu gaat om een oude of om een 
energiezuinige woning, de hoeveelheid warm 
water die je nodig hebt om te douchen blijft 
dezelfde. In een niet-geïsoleerde woning 
gaat de meeste energie naar de verwarming 
van de ruimte en minder dan 10% naar de 
productie van warm water. Maar bij een 
energiezuinige woning gaat tot 40% van de 
energiebehoefte naar warm water omdat 
de ruimteverwarming veel minder energie 
vraagt.”

“Zowel in een niet-geïsoleerde woning als in 
een bijna-energieneutrale woning (BEN) is 
een zonneboiler dus interessant!”



7

ROMEINEN WAREN 
AL FAN VAN 
ZONNEBOILER 
HET ONTSTAAN VAN DE 
ZONNEBOILER GAAT VER TERUG 
IN DE TIJD. ZONNEWARMTE 
GEBRUIKEN OM WATER OP 
TE WARMEN IS VAN ALLE 
TIJDEN, MAAR DE TECHNISCH 
VERNUFTIGE ROMEINEN WAREN 
DAAR ERG GOED IN.  

GA JE BINNENKORT MET VAKANTIE NAAR HET ZUIDEN? LET DAN OP DE  
ZONNEBOILERS OP DE DAKEN VAN DE WONINGEN. ANDERS DAN BIJ ONS WORDT HET  BUFFERVAT VAAK MEE OP HET DAK GEÏNSTALLEERD. BIJ ONS ZOU DAT MINDER INTERESSANT ZIJN DOOR HET KOUDERE KLIMAAT.

DE THERMEN VAN CARACALLA

Vanaf 200 v.Chr. ontwierpen de 
Romeinen gebouwen met veel op het 
zuiden gerichte glazen ramen om het 
water en de ruimtes te verwarmen. 
Beroemde ontwerpen zijn de thermen 
(openbare baden) van Caracalla en de 
thermen van Ostia. 

Upgrade in de 18de eeuw
Pas in 1767 kwam er een upgrade van 
die Romeinse zonneboiler. Het ging om 
een houten doos geïsoleerd met zwarte 
kurk, en daarin twee kleine glazen dozen, 
afgesloten door een glazen deksel. 
Uitvinder was de Zwitserse wetenschapper 
Horace-Bénédict de Saussure. Als de doos 
in de zon stond, warmde het water erin op 
tot meer dan 100° Celsius.

Pas na de wereldwijde oliecrisis van 1973 
raakte de toepassing van de zonneboiler in 
een stroomversnelling. In de jaren tachtig 
en het eerste deel van de jaren negentig 
werden zonneboilers vooral verkocht aan 
milieubewuste mensen. 

Vlaanderen anno 2006
In Vlaanderen kwam de doorbraak er pas 
echt met de energieprestatieregelgeving 
in 2006. Nieuwe gebouwen moesten 
aan steeds strengere energienormen 
beantwoorden en de zonneboiler paste 
perfect in dat plaatje. 
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DE WARMTEPOMP
Drie vierde van je warmte is gratis

EEN WARMTEPOMP HAALT WARMTE UIT DE NATUUR: UIT 
LUCHT, WATER OF GROND. MET DIE ENERGIE VERWARM 
JE JE HUIS EN VIA SOMMIGE SYSTEMEN OOK JE WATER 
VOOR BADKAMER EN KEUKEN. EEN WARMTEPOMP IS 

OOK NOG EENS INTERESSANT VOOR JE PORTEMONNEE: 
ONGEVEER 75% VAN JE WARMTE IS GRATIS.

1
3

2

Hoe werkt het? 

1  De warmtepomp haalt warmte 
uit de lucht, uit het grondwater 
of uit de grond.  

2  De compressor (een toestel dat 
de druk in gassen verhoogt) 
brengt die warmte naar een 
hogere temperatuur. 

3  De warmte wordt afgegeven in 
je huis via luchtverwarming, 
vloerverwarming of radiatoren.

PATRICK STEURBAUT, 
EXPERT BIJ EANDIS:

“Eigenlijk heeft iedereen een warmtepomp 
in huis: de koelkast. Daarin zit een 
compressor die de lucht in de ijskast op een 
lagere temperatuur brengt. Een warmtepomp 
doet het omgekeerde en verwarmt via een 
compressor de lucht of het water in plaats 
van het af te koelen.”
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Elektrische warmtepomp
• Lucht-lucht: deze elektrische warmtepomp haalt 

warmte uit de buitenlucht. De compressor verhoogt 
de temperatuur. De warmte verspreidt zich in huis 
via de lucht, langs één of meerdere binnenunits. 
Die zitten in het plafond of op de muur vlak onder 
het plafond, zodat de warme lucht zich goed kan 
verdelen. 

• Lucht-water: deze elektrische warmtepomp haalt 
warmte uit de buitenlucht en geeft ze na het 
verhogen van de temperatuur met de compressor 
af via een waterafgiftesysteem. Denk aan 
vloerverwarming. Of aan lagetemperatuurradiatoren, 
die nu worden gebruikt in combinatie met de 
nieuwste generatie warmtepompen. 

• Water-water: deze elektrische warmtepomp pompt 
grondwater op of pompt water uit een vijver. Het 
systeem haalt er de warmte uit. De compressor 
verhoogt de temperatuur en geeft die warmte af 
via een waterafgiftesysteem (vloerverwarming of 
lagetemperatuurradiatoren). 

• Bodem-water (geothermische warmtepomp): 
deze elektrische warmtepomp haalt warmte uit 
de ondergrond en geeft die na het verhogen van 
de temperatuur met de compressor af via een 
waterafgiftesysteem. 

Warmtepomp op aardgas
De gasabsorptiewarmtepomp is een lucht-water- of 
bodem-waterwarmtepomp die op aardgas werkt. Bij 
dit type van warmtepomp wordt de transportvloeistof 
rondgeleid met behulp van een absorptiegeneratorcyclus. 
Die cyclus wordt aangedreven door de warmte van een 
gasbrander. Het gaat om een gesloten kringloopproces. 

Hybride warmtepomp
De hybride warmtepomp is een lucht-waterwarmtepomp 
in combinatie met een condensatieketel op aardgas. 
De warmtepomp wordt gekoppeld aan een cv-ketel 
en aan een slimme regeling die op elk moment van de 
dag kiest voor de voordeligste energie- of warmtebron 
(elektriciteit en gas).

WANNEER IS EEN WARMTEPOMP 
INTERESSANT? 
Bij nieuwbouw en bij grondig gerenoveerde en goed 
geïsoleerde woningen.

HOEVEEL KAN IK BESPAREN?
Patrick Steurbaut, Eandis-expert: “Dat hangt 
af van het type warmtepomp, van je woning en 
van hoeveel energie je nodig hebt. Voor een 
nieuwbouwwoning is de terugverdientijd van een 
lucht-waterwarmtepomp zo’n acht tot tien jaar. Dat 
is niet weinig, maar de warmtepomp gaat langer 
mee en is op lange termijn de investering waard. 
In combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen 
kan je een heel hoog rendement halen. Dat de 
warmtepomp milieuvriendelijk is, is een extra 
positief argument.”

AANTREKKELIJKE PREMIES 
Individuele premies
• Elektrische lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro
• Elektrische lucht-waterwarmtepomp: 

1.500 euro
• Elektrische bodem-waterwarmtepomp  

(= geothermische warmtepomp): 4.000 euro
• Hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 euro 

(Telkens met een maximum van 40% van het 
factuurbedrag.) 

Let op, dit geldt …
• enkel voor bestaande woningen, niet voor 

nieuwbouw.
• enkel bij de installatie door een erkend 

aannemer. 

Deze premies worden verdubbeld …
• als er bij jou geen aansluiting op aardgas 

mogelijk is
• als je je elektrische accumulatieverwarming 

vervangt door een warmtepomp.

Die individuele premie kan je nog aanvullen met 
extra premies voor totaalrenovatie, met lokale 
premies enzovoort. 

Alle info op  
www.eandis.be/premies.

WELKE SOORTEN WARMTEPOMPEN  
ZIJN ER?

Er bestaan elektrische warmtepompen, warmtepompen 
op aardgas en hybride warmtepompen.



Ben je pas later toe aan 
een warmtepomp of 
zonneboiler? 
Bereid je nu al voor!
• Laat nu al ‘wachtbuizen’ leggen als je 

pas over een paar jaar een zonneboiler 
of warmtepomp wil installeren. Isoleer 
je bijvoorbeeld al je dak, dan kunnen in 
die wachtbuizen later de leidingen van 
de collectoren naar je zonneboiler. Zo 
hoef je niet heel je dak af te breken of 
opnieuw te isoleren. Hetzelfde geldt voor de 
warmtepomp: voorzie nu al wachtbuizen voor 
je leidingen van buiten naar binnen.

• Vervang je nu al je verwarmingsketel? 
Controleer of die later ook als naverwarming 
kan dienen voor een zonneboiler.

Marc en Anne over 
hun warmtepomp
EEN DRIETAL JAREN GELEDEN BREIDDEN MARC 
EN ANNE HUN HUIS IN HET VLAAMS-BRABANTSE 
PELLENBERG VERDER UIT. OM DE NIEUWE RUIMTE 
TE VERWARMEN, KOZEN ZE VOOR EEN WARMTE-
POMP. HANDIG, WANT DIE KONDEN ZE AANSLUI-
TEN OP HUN ZONNEPANELEN.

“We kozen voor een elektrische warmtepomp die 
we konden combineren met de zonnepanelen die 
al op het dak lagen”, vertelt Marc. “Die leveren 
genoeg elektriciteit voor de warmtepomp om het 
nieuwe deel gratis te kunnen verwarmen. Bij het 
installeren van de warmtepomp kwamen weinig 
kosten kijken. Na vijf tot zes jaar zullen we de 
investering hebben terugverdiend.”

ALLE VOOR-  
EN NADELEN  

OP EEN RIJ
Zonneboiler

+
     

• Tot 60% besparing op je energiefactuur voor de 
productie van warm water.

• Woon je al energiezuinig? Dan is een 
zonneboiler zeker interessant!

• Premies beschikbaar.

-
• Naverwarming blijft nodig.
• Het opslagvat vraagt ruimte.

Warmtepomp

+
  

• Milieuvriendelijk: ongeveer 75% van de energie 
komt uit de natuur.

• Bewezen betrouwbare techniek.
• Lage energiefactuur: ongeveer 75% gratis 

warmte in vergelijking met de meeste 
traditionele verwarmingssystemen.

• Goed alternatief als er geen aardgas in je 
straat ligt.

• Voldoet aan alle milieuregels opgelegd bij 
nieuwbouw, ook aan de Europese richtlijnen.

-
• Alleen rendabel in goed geïsoleerde woningen.
• Niet aan te raden bij radiatoren die werken 

met een hoge temperatuur. De opwarming kost 
dan zoveel energie dat je rendement te sterk 
daalt.

• Hogere initiële investeringskosten dan bij 
klassieke centrale verwarming, vooral voor 
geothermische warmtepompen (tuin afgraven 
of boringen laten uitvoeren).
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Geen radiatoren meer
“Wij lieten om twee redenen 
vloerverwarming installeren”, vertelt 
Lien. “Eerst en vooral uit esthetische 
overwegingen. Zo heb je nergens een 
radiator aan de muur. Ten tweede voor 
het comfort.”

“Ik hou van de behaaglijke warmte 
die onze vloerverwarming verspreidt”, 
vertelt Lien. “Er is een constante, 
aangename temperatuur in alle 
kamers. Je kan die temperatuur zelf 
instellen. We lieten twee verschillende 
circuits installeren, zodat we de 

“IK HOU VAN HET BEHAAGLIJKE 
GEVOEL DAT ONZE VLOER-
VERWARMING GEEFT” 
“ALTIJD DEZELFDE TEMPERATUUR IN ALLE KAMERS, DAT GEEFT EEN 
AANGENAAM GEVOEL.” LIEN EN PIETER KOZEN BIJ DE RENOVATIE VAN HUN 
HUIS VOOR VLOERVERWARMING IN COMBINATIE MET EEN WARMTEPOMP. 

badkamer kunnen bedienen met een 
aparte thermostaat. Ook belangrijk: 
vloerverwarming geeft geen vuil of 
stof af op muren en plafonds.”

Energiezuinig
Met de keuze voor een 
warmtepomp wilden Pieter 
en Lien energie besparen. Ze 
legden hun oor te luisteren 
bij vrienden en familie die 
al een warmtepomp 
hadden en lieten zich 
leiden door mond-
tot-mondreclame.
“Een geothermische 

warmtepomp vonden we iets te 
duur. Het vraagt voor ons te veel 
tijd voor we die investeringskosten 
eruit halen. Dus opteerden we 

voor een goedkopere lucht-
waterwarmtepomp. Die 

staat bovengronds naast 
het huis, een beetje 
verscholen, zodat je 
de installatie niet ziet. 

Al bij al zijn we heel 
tevreden over onze 

keuze. Koude voeten? 
Die zijn voorgoed 
verleden tijd.”
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HOU JE HUIS EN 
JEZELF GEZOND: 
VENTILEER!
ER DWAALT HEEL WAT ONGEZONDE LUCHT 
DOOR JE HUIS: AFKOMSTIG VAN VOCHT, 
KOKEN, SCHADELIJKE STOFFEN ZOALS 
BOUW- EN POETSGERIEF, VERVEN… DIE 
SLECHTE LUCHT MOET BUITEN EN ER MOET 
GENOEG VERSE LUCHT BINNEN. HOE? DE 
EANDIS-EXPERT WIJST DE WEG.

Ze zeggen wel eens dat nieuwe 
woningen te goed geïsoleerd 
zijn, zodat het vocht niet meer 
buiten kan. 

Patrick Steurbaut, Eandis-ex-
pert: “Dat is echt een fabeltje. Overisol-
eren of té luchtdicht maken bestaat niet. 
Wat wel bestaat is vergeten te ventileren 
of slecht isoleren. Erop rekenen dat je ki-
eren en spleten de vuile lucht naar buiten 
krijgen, is geen goed idee. Slechte isolatie 
geeft alleen maar tocht en je boet in aan 
comfort. Het is eigenlijk ongecontroleerd 
ventileren. Bij slechte slecht geplaatste 
isolatie verliest de woning er alleen maar 
energie door en is er een groot risico op 
condensatie- en schimmelvorming.”

Waarom is ventileren zo 
belangrijk?
Vervuilde binnenlucht kan leiden tot
• ongemakken: misselijkheid, hoofdpijn, irritatie aan 

oren, neus en keel, allergieën
• CO-vergiftiging
• geurhinder
• vochtproblemen en schimmels

HOUD JE HUIS EN 
JEZELF GEZOND: 
VENTILEER!
ER CIRCULEERT HEEL WAT VERVUILDE LUCHT IN JE HUIS. DIE KOMT ONDER 
MEER VAN VOCHT, VAN HET KOKEN EN VAN SCHADELIJKE STOFFEN ZOALS 
BOUWMATERIALEN EN POETSGERIEF. DIE SLECHTE LUCHT MOET NAAR 
BUITEN, EN JE MOET GENOEG VERSE LUCHT NAAR BINNEN HALEN. HOE DOE 
JE DAT? DE EXPERT VAN EANDIS WIJST DE WEG.

Hoe ventileer je goed?
Er zijn vier ventilatiesystemen, A, B, C en D:

Je hoort weleens beweren 
dat nieuwe woningen te goed 
geïsoleerd zijn, zodat het 
vocht niet meer weg kan.

A  NATUURLIJKE  
TOEVOER EN AFVOER 
Natuurlijke toevoer via 
ventilatieroosters in 
ramen en deuren en 
afvoer via de schouw.

C  VRIJE TOEVOER EN  
MECHANISCHE AFVOER 
Natuurlijke toevoer van verse lucht in de 
droge ruimtes via ventilatieroosters in 
ramen en deuren, en mechanische afvoer 
via een centrale unit die de vervuilde en 
vochtige lucht uit de natte ruimtes weghaalt 
(keuken, badkamer, toilet). Dit kan een 
vraaggestuurd systeem zijn: sensoren 
detecteren bijvoorbeeld of er in het toilet 
iemand aanwezig is, meten de vochtigheid 
in de keuken en de luchtvochtigheid in de 
badkamer.

B  MECHANISCHE  
TOEVOER EN VRIJE 
AFVOER 
Wordt bij particulieren zo 
goed als niet toegepast.

D  MECHANISCHE TOEVOER EN AFVOER 
De toevoer van verse lucht en de afvoer 
van de vervuilde lucht wordt volledig 
gecontroleerd. Dat gebeurt via een 
centrale unit met twee ventilatoren.
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PATRICK STEURBAUT, EXPERT BIJ EANDIS: 

“Dat is echt een fabeltje. Je woning overisoleren of luchtdicht 
maken, dat kan niet. Je kan wel slecht isoleren of vergeten te 
ventileren. Je rekent er beter niet op dat kieren en spleten de 
ongezonde lucht kunnen afvoeren. Dat geeft alleen maar tocht 
en je boet in aan comfort. Dat is eigenlijk ongecontroleerd 
ventileren. Bij een slecht geplaatste isolatie verliest de woning 
energie en bestaat er een groot risico op condensatie en 
schimmelvorming.”



Met welke systemen  
bespaar ik het meest?
Met C en D. Omdat het gaat om 
vraaggestuurde systemen ventileer je 
alleen als het nodig is. Je bespaart dus 
energie en geld. De energiekosten om 
te ventileren wegen niet op tegen de 
voordelen voor jouw gezondheid en die 
van je huis. 

Systeem D heeft een bijkomend 
voordeel: vooraleer het de vervuilde 
lucht afvoert, wordt de warmte van de 
lucht gerecupereerd. De koude lucht 
die binnenkomt, wordt voorverwarmd. 
Ook dat bespaart dus energie.

1  De basis: ventileer en verlucht goed. Verlucht extra als je een douche 
hebt genomen of hebt gekookt, of na een grote poetsbeurt.

2 Hang je was niet binnen te drogen, want dat verhoogt de 
luchtvochtigheid.

3 Gebruik je afzuigkap tijdens het koken.
4 Plaats kasten, meubels en gordijnen minstens op tien centimeter van 

de muur. Zo kunnen er geen schimmels achter kruipen.
5 Verwarm je woonruimte voldoende.
6 Onderhoud je verwarmings- en ventilatiesystemen.
7 Rook niet binnen.

Hoe houd ik mijn huis gezond?
WIST JE DAT ÉÉN OP DE ACHT BELGEN IN EEN ONGEZOND HUIS 
WOONT? DAT HEEFT VOORAL TE MAKEN MET GEBREKKIG VENTILEREN 
EN VERLUCHTEN.

Zeven tips om vocht buiten te houden

Hoeveel kost ventileren?
Patrick Steurbaut: “Zoals bij alle  
investeringen kan je daar moeilijk 
een bedrag op plakken. Het is  
afhankelijk van de grootte van je 
huis, van hoe goed het geïsoleerd 
is, van het type ventilatiesysteem 
enzovoort.”

Ventilatiesystemen komen in aan-
merking voor een bonuspremie voor 
totaalrenovatie. 

Alle info op www.eandis.be/premies.

Waarom is  
ventileren zo 
belangrijk?
Vervuilde binnenlucht kan leiden tot
• ongemakken: misselijkheid, 

hoofdpijn, irritatie aan oren, 
neus en keel, allergieën

• CO-vergiftiging
• geurhinder
• vochtproblemen en schimmels

Waar moet ik rekening mee 
houden?
Patrick Steurbaut: “Als je nu bouwt 
of een grondige renovatie doet, moet 
je je in elk geval houden aan de 
ventilatienormen. Die zijn gebaseerd 
op het aantal kubieke meter lucht per 
uur dat ververst moet worden. Voor 
bestaande woningen raden we aan om 
alles stap voor stap te doen en telkens 
rekening te houden met het ventileren. 
Laat je bijvoorbeeld nieuwe ramen 
installeren, zorg er dan voor dat ze 
ventilatieroosters hebben.”
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“BENOVATIECOACH 
HELPT ENERGIE 
BESPAREN EN 
DEGELIJK RENOVEREN” 

Tien buren uit de Gentse Planetenwijk 
BENOveerden samen

De Planetenwijk in Gent is een sociale wijk met een 
mix van koop- en huurwoningen. Toen in de wijk een 
infosessie over BENOveren en de burenpremie plaatsvond, 
waren tientallen buren present. De BENOvatiecoach 
gaf een woordje uitleg over de burenpremie en hoe de 
mensen konden instappen. Diezelfde avond nog schreven 
meerdere buren zich in. Toen de teller op tien stond, 
ging het BENOvatieproject in de Planetenwijk van start 
en nam de BENOvatiecoach contact op met de tien 
wijkbewoners. 

Hoe werkt de burenpremie?
• Samen met negen buren BENOveren  

(beter renoveren).
• Gratis advies op maat van jouw huis.
• Eén BENOvatiecoach volgt alles op.
• De BENOvatiecoach wordt betaald met  

de burenpremie.

www.eandis.be/burenpremie

HET GONSDE DE VOORBIJE MAANDEN VAN 
DE BEDRIJVIGHEID IN DE PLANETENWIJK IN 
GENT. DE REDEN: TIEN BUREN TEKENDEN 
IN OP DE BURENPREMIE VAN EANDIS EN 
KREGEN DE DESKUNDIGE BEGELEIDING VAN 
EEN BENOVATIECOACH OM HUN HUIS SLIM 
TE RENOVEREN. DRIE BUREN DOEN HUN 
VERHAAL.
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Alex: “Betere 
begeleiding 
dankzij de 
BENOvatiecoach”
“Er kwam thuis een BENOvatiecoach op bezoek 
die de huidige toestand van mijn woning in kaart 
bracht. Hij deed een aantal aanbevelingen, zoals 
het isoleren van de spouwmuren en een klein 
zoldertje.” 

Waardevolle coach
“Onze BENOvatiecoach begeleidde heel het 
proces. Hij trok de zaak op gang, stelde 
professionele aannemers voor, volgde de renovatie 
op en hielp ook bij het aanvragen van de premies. 
Ik deed dat zelf online, maar mensen die dat 
willen, krijgen ook daarbij hulp van de coach.”

Ineke: “Blij dat ik 
niet alles zelf moest 
uitzoeken”
Ineke kreeg het advies de muren te isoleren. 
“Het ging allemaal heel vlot. De BENOvatiecoach 
regelde alles: hij vroeg de offertes op, vergeleek 
ze en volgde de werken op. Ik ben blij dat ik het 
niet allemaal alleen heb moeten uitzoeken.”

Goedkoper verwarmen
“Ik vind het echt positief dat ik dit heb laten 
doen. Bij de muur die grenst aan het terras van 
de buren merk ik dat ik minder moet stoken. In 
mijn keuken, die aan de straatkant ligt, is het ook 
warmer dan voordien.”

15



Stefaan: 
“BENOvatiecoach ging 
heel grondig te werk”
“De BENOvatiecoach deed zijn werk heel grondig. Hij 
vertelde me dat hij van opleiding architect is. Hij was 
een uur in de weer om het hele huis te bekijken en tips 
te geven. Voor mij was dat heel leerrijk, want ik kende 
er helemaal niets van.”

Handige raming
“De BENOvatiecoach adviseerde spouwmuurisolatie, 
dakisolatie en hoogrendementsglas. Hij maakte een 
raming van wat dat ongeveer zou kosten. De spouwmuren 
en het hoogrendementsglas waren haalbaar voor ons, 
de dakisolatie niet. Maar de BENOvatiecoach wist me 
te vertellen dat ik mijn dak veel goedkoper zou kunnen 
isoleren als er een renovatieproject zou komen in mijn 
wijk. Ondertussen kreeg ik effectief een brief van 
de sociale huisvestingsmaatschappij. Ze gaan de wijk 
renoveren en als eigenaar kan ik mijn dak ook aan die 
gunstige tarieven isoleren.”

Wil jij ook deskundig 
BENOvatie-advies? 

Zo schrijf je je in voor de 
burenpremie

Zet je woning op de kaart
 
Wil je weten of jouw woning BENOvatiepotentieel 
heeft? Surf naar http://eandis.zetjewoningopdekaart.be, 
beantwoord 5 vragen en krijg een eerste advies.

1  Laat Eandis weten dat je geïnteresseerd bent:
• Ga naar de website van Eandis:  

www.eandis.be/burenpremie.
• Houd je elektriciteitsfactuur bij de hand want 

je hebt je EAN-code nodig.
• Vul het formulier in.
• Eandis zoekt voor jou 9 buren en wijst een 

geschikte BENOvatiecoach toe.
• Het advies van de BENOvatiecoach is volledig 

gratis.
 
TIP: Door zelf 9 andere buren warm te maken voor de 
burenpremie, kan je jouw BENOvatietraject versnellen.

2  Neem rechtstreeks contact op met een    
      BENOvatiecoach:

• Spreek een BENOvatiecoach aan tijdens een 
infosessie in je gemeente www.eandis.be/
energiefit. De BENOvatiecoach schrijft je in.

Of
• Ga naar de website van Eandis:  

www.eandis.be/benovatiecoach-zoeken
• Zoek een BENOvatiecoach in jouw gemeente 

en neem contact op.
• Informeer je over de bijkomende vergoeding 

die hij misschien vraagt.

Meer info: www.eandis.be/burenpremie
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MAAK EEN 
ZONNELAMP VAN 
JE CONFITUURPOT 
EEN ZONNELAMP IS EEN LEUKE EN 
ENERGIEVRIENDELIJKE MANIER OM JE TUIN OF 
TERRAS TE VERLICHTEN. MET DIT EENVOUDIGE 
STAPPENPLAN STEEK JE ER ZELF EEN IN 
ELKAAR.

STAP 1

WAT HEB JE NODIG?
Een ouderwetse weckpot (of een andere glazen pot 
met doorzichtig deksel), een tuinlampje op zonnecellen 
met een platte bovenkant, alleslijm en om te versieren 
washitape, crêpepapier of een lint.

STAP 2 

PLAK HET LAMPJE IN HET DEKSEL
Haal het tuinlampje uit elkaar: je hebt alleen het 
bovenste onderdeel nodig, met de zonnecellen, de sensor 
(die ervoor zorgt dat de lamp overdag niet brandt) en het 
ledlampje. Doe wat lijm op de kant met de zonnecellen, 
maar niet op de zonnecellen zelf of op de sensor. Plak 
het onderdeel tegen het deksel van de pot. Druk tegen 
elkaar tot de lijm droog is. In plaats van alleslijm kan je 
ook kneedlijm (poster buddies) gebruiken om het lampje 
op zijn plaats te houden.

STAP 3 
VERSIEREN MAAR!
Pimp je zonnelamp door er een vrolijk lint rond te 
knopen of ze te versieren met washitape of crêpepapier 
(aan de binnenkant).

STAP 4 
KLAAR!
Zet de pot op een zonnige plek en zorg ervoor dat de 
batterij minstens 5 uur kan opladen. Zodra het donker 
wordt, gaat het lampje vanzelf branden.



ARTSEN 
ZONDER 
GRENZEN 
EN EANDIS 
SLAAN DE 
HANDEN IN 
ELKAAR

EANDIS STAAT HELEMAAL ACHTER HET 
FANTASTISCHE WERK VAN ARTSEN ZONDER 
GRENZEN. WE ZIJN BIJZONDER TROTS DAT WE 
EEN STEENTJE KUNNEN BIJDRAGEN DANKZIJ 
EEN LOGISTIEKE SAMENWERKING.

De gloednieuwe mobiele eenheid voor oorlogschirurgie 
van Artsen Zonder Grenzen (AZG) krijgt het 
distributiecentrum van Eandis als uitvalsbasis. Vanuit dit 
distributiecentrum, in Lokeren, bevoorraadt Eandis haar 
technici en aannemers met het materiaal dat ze nodig 
hebben bij infrastructuurwerken. 

Voortaan zullen ook de twaalf trailers en vier losse 
containers van de mobiele AZG-eenheid hier worden 
gestald. Ze staan klaar voor een snelle interventie in 
conflictgebieden, bij natuurrampen of in noodsituaties. 
Het is een eerste stap in een samenwerking waarbij Eandis 
en AZG hun logistieke kennis delen. Een win-winsituatie.

Meer informatie over de nieuwe mobiele chirurgische 
eenheid van AZG vind je op https://msf-azg.be. 

JOUW PRIVACY TELT
DE PRIVACY VAN ONZE KLANTEN IS VOOR ONS VAN 
CRUCIAAL BELANG. DAAROM DOEN WE ER ALLES AAN OM 
AAN DE VEREISTEN TEGEMOET TE KOMEN VAN DE GDPR, 
DAT IS DE NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING DIE 
INGING OP 25 MEI.

Zo zette Eandis een uitgebreide bewustmakingscampagne 
op om al onze medewerkers correct om te laten springen 
met persoonsgegevens. Ook onze Privacyverklaring 

is aangepast. Die kan je nalezen bij ‘Privacybeleid’, 
onderaan de homepage van www.eandis.be. Daar vind je 
ook het formulier waarmee je je rechten als betrokkene 
kan doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan het recht om je 
persoonsgegevens in te kijken of te laten verbeteren.

Heb je nog vragen? Mail dan een berichtje naar  
privacy@eandis.be en we laten je zo snel mogelijk  
meer weten.
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WE ZETTEN EEN 
BOOMPJE OP
IN MAART PLANTTEN MEDEWERKERS VAN EANDIS EN HUN GEZINSLEDEN 
1 HECTARE BOS AAN IN NINOVE. HET GAAT OM 1.500 STREEKEIGEN 
BOOMSOORTEN ZOALS HAAGBEUK, BERK EN HAZELAAR. DAT GEBEURDE IN 
SAMENWERKING MET BOS+, DE STAD NINOVE EN MILIEUBEDRIJF ILVA. 

Mag het wat minder?
We zetten bij Eandis volop in op minder papiergebruik, bijvoorbeeld met een interne 
sensibiliseringsactie die het aantal (kleuren)prints verminderde, maar ook door enkel nog 
elektronische facturen te versturen. En met online toepassingen, zoals www.eandis.be/nieuwe-
aansluiting, waar je als klant de werken aan je energie-aansluiting digitaal kan aanvragen (dus 
zonder papier).

We engageren ons om die milieuvriendelijke inspanningen vijf jaar lang om te zetten in de 
aanplanting van bossen. Hoe meer we besparen, hoe meer bomen we planten. We mikken op zo’n 
25 hectare, verspreid over Vlaanderen. Zo willen we helpen om zowel onze eigen CO2-uitstoot als 
die van onze partnergemeenten met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Met de aanplant 
in Ninove staat de teller voorlopig op 8,15 hectare.
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SEEP: EEN DUWTJE IN DE RUG 
VOOR DE SOCIALE VERHUURDER
VERHUUR JE EEN WONING AAN KWETSBARE 
HUURDERS? EN DENK JE AAN ENERGIE-
EFFICIËNTE INVESTERINGEN? DAN KAN JE VIA 
EANDIS EXTRA HOGE PREMIES EN BEGELEIDING 
KRIJGEN. 

Als je een woning verhuurt op de private markt, ben 
je misschien niet meteen geneigd om te investeren in 
energiebesparende maatregelen. De Sociale Energie-
EfficiëntieProjecten (SEEP) maken het je een stuk 
makkelijker om de stap te zetten. Premies verlagen de 
kosten en een projectpromotor neemt je alle praktische 
zorgen uit handen.

Welke projecten komen in aanmerking?
• Plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie.
• Navulling van spouwmuren.
• Plaatsing van hoogrendementsglas.

MEER INFO? Alle details (zoals voorwaarden en voordelen) vind je op WWW.EANDIS.BE/SEEP 

    

MAATREGEL PREMIE SEEP

Dakisolatie 20 euro/m² 

Spouwmuurisolatie 12 euro/m² 

Hoogrendementsglas 85 euro/m² 

Wat levert het op? Een voorbeeld.

ENERGIENIEUWS

MAATREGEL OPP. INVESTERING PREMIE DISTRIBUTIENET-
BEHEERDER

GESCHATTE DALING 
MAANDELIJKSE 
ENERGIEFACTUUR

Dakisolatie door aannemer 50 m2 1.500 euro 1.000 euro 13,2 euro

Hoogrendementsglas (pvc) 6 m2 3.600 euro 510 euro 10,3 euro

Muurisolatie (spouw) 50 m2 1.500 euro 600 euro 18,5 euro

Totaalrenovatiebonus  
(vanaf derde maatregel)

1.250 euro

TOTAAL 6.600 euro 3.360 euro 42,0 euro

PREMIES 3.360 euro

Netto investering 3.240 euro

Financiering bv. via een ener-
gielening 0% (tot 15.000 euro) 
gedurende max. 8 jaar

33,75 euro maande-
lijkse aflossing

Geniet een extra hoge premie

Professionele hulp staat klaar
Als verhuurder hoef je bijna niets te doen. Je neemt 
alleen contact op met een projectpromotor uit de 
lijst die je vindt op www.energiesparen.be/sociale_
energiepremies/ projectpromotoren. Die begeleidt jou 
en je huurder bij de voorbereiding, de planning en de 
uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame 
aannemer aan en vraagt de premies aan bij Eandis. De 
projectpromotor rekent jou alleen het restbedrag aan.

Investering verhuurder:  
33,75 euro per maand

Besparing op energiefactuur huurder:  
42 euro per maand
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Je komt alles te weten over de digitale meter op WWW.DIGITALEMETER.BE.

DE DIGITALE 
METER KOMT 
ERAAN

EIND APRIL STELDEN EANDIS, INFRAX EN BART TOMMELEIN, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, 
FINANCIËN EN ENERGIE, DE NIEUWE ENERGIEMETER VOOR. DEZE DIGITALE METER VERVANGT 
VANAF 2019 STILAAN DE KLASSIEKE METER VOOR ELEKTRICITEIT EN AARDGAS.

Waarom deze nieuwe 
meter?
De meter die je vandaag nog bij je 
thuis hebt (met mechanisch telraam), 
wordt binnenkort niet meer gemaakt. 
Bovendien produceren we meer en 
meer hernieuwbare energie, lokaal 
opgewekt en op het net gebracht 
(denk onder meer aan zonnepanelen 
en windmolens). We hebben dus 
ook meters nodig die niet alleen de 
afname van energie maar ook de 
door de klant zelf geproduceerde 
energie meten en sturen. Zo zorgen 
de nieuwe meters voor de veiligheid 
en de stabiliteit van het energienet 
van de toekomst. En ze kunnen 
helpen om energie te besparen en 

de CO2-uitstoot in Vlaanderen te 
verminderen.

Wat zijn de voordelen? 
Als consument krijg je dankzij de 
digitale meters meer details over je 
dagelijkse verbruik. Ze maken ook 
heel wat diensten gemakkelijker 
of goedkoper. Zo gebeuren 
meteropnames voortaan van op 
een afstand, en hoeft er ook geen 
technicus meer langs te komen 
voor een wissel tussen dagtarief en 
tweevoudig uurtarief. 

Vlaanderen kiest ook voor een 
‘standaard’ digitale meter die 
je eventueel kan uitbreiden met 

toepassingen zoals apps of slimme 
toestellen. Daarmee kan je je 
energieverbruik sturen en er op die 
manier op besparen. 

Wanneer krijg je een meter?
Bouwers, verbouwers, nieuwe 
eigenaars van zonnepanelen waarbij 
een metervervanging nodig is, en 
gezinnen met een budgetmeter 
komen eerst aan de beurt, vanaf 
januari 2019. In de loop van de 
volgende vijftien jaar krijgen ook 
alle overige gezinnen en kleine 
bedrijven een digitale meter.

Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden vind je op www.eandis.be/digitalemeter en  
op www.infrax.be/digitalemeter.
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HETE ZOMER?
5 huis-tuin-en-keukentips

OM AF TE KOELEN

1
3

WAT DOE JE OP SNIKHETE ZOMERDAGEN EN IN NACHTEN DIE JE DOEN SNAKKEN 
NAAR VERKOELING? MET DEZE TIPS HOUD JE JE HUIS ÉN JE HOOFD KOEL, OOK 

ALS BUITEN ALLE HITTERECORDS SNEUVELEN.

DIY: EEN 
BUITENDOUCHE
Wat is er heerlijker dan 
douchen in de openlucht? 
In de doe-het-zelfzaak vind 
je een tuindouche voor een 
kleine 40 euro, en die kan 
je makkelijk zelf installeren. 
Bevestig hem aan de 
parasolhouder, en je bent 
klaar voor een verfrissende 
buitendouche. Vergeet de 
regendans niet!

GEBRUIK 
LAUW WATER
Een koude douche of bad 
na een snikhete dag? Dat 
is niet de beste manier 
om af te koelen. De 
thermostaat in je lichaam 
krijgt dan het signaal dat 
het koud is, waardoor 
je het vervolgens extra 
warm krijgt. Was je 
daarom met lauw water.

ZOMERPROOF 
ETEN
Uren kokkerellen aan je 
fornuis tijdens een hittegolf, 
het is geen goed idee. Het 
kookvuur of de oven warmt 
je woning nog meer op. Ga 
daarom voor een fris slaatje of 
steek de barbecue aan.2
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5

4
SLAAP ALS EEN ROOS
Kan je door de hitte de slaap niet 
vatten? Met deze tips zorg je voor 
verkoeling in de slaapkamer.
• Stop je kersenpitkussen enkele 

uren in het vriesvak en leg het 
onder je kussen voor je gaat 
slapen. De koelte doet je deugd als je het kussen omdraait.

• Was je gezicht met lauw water of laat het over je handen en polsen 
stromen voor je gaat slapen. Niet afdrogen.

TWEE KOELE RECEPTEN
Waterijsjes zelf maken, het kost weinig moeite 
en ze geven meteen verkoeling. Haal ijsvormpjes 
in huis en je kan meteen aan de slag. Nog 
leuker: maak er samen met je kinderen een 
miniworkshop van en experimenteer met 
verschillende soorten fruit en smaken.

IJSLOLLY’S MET AARDBEIEN, YOGHURT EN 
VERSE MUNT
• 150 g aardbeien
• 300 ml yoghurt (natuur, ongesuikerd)
• 50 g poedersuiker
• enkele blaadjes verse munt

Mix de aardbeien in de blender. Schep er de 
yoghurt bij en voeg enkele blaadjes verse munt 
en de poedersuiker toe. Mix alles opnieuw. Proef 
of het mengsel zoet genoeg is. Roer het door een 
zeef. De pulp met vruchtenpitjes die achterblijft 
in de zeef gooi je weg. Vul de ijsvormpjes met 
het mengsel en zet ze in de diepvries. Enkele 
uren wachten en … smullen maar!

IJSBLOKJES MET FRUIT
• water (of kokoswater voor extra smaak)
• vers fruit (zoals frambozen, bramen, 

bessen, mango en kiwi)
• het sap van een halve citroen

Meng het water met het citroensap en giet 
het in een ijsblokjesbakje. Snij je favoriete 
fruit in kleine stukjes en voeg die eraan toe. 
Zet de vorm minstens 5 uur in de vriezer 
en geniet van een vrolijk en 
verfrissend drankje.



De Kaasdroger in Boutersem is 
een prachtig staaltje van bio-
ecologisch bouwen. De beschermde 
vierkantshoeve biedt vandaag onderdak 
aan een cohousingproject voor vier 
gezinnen en een coworkingplek 
voor duurzame ondernemers. Bij de 
renovatie kwamen zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen te pas. Denk 
aan duurzaam hout, leem, strobalen, 
kalkhennep en zelfs schelpen. Heel 
wat ecologische installaties houden het 
energieverbruik laag. Zo installeerden 
de bewoners een zonneboiler en 
warmtewisselaars. Toilet, bad, douche 
en wasmachine zijn aangesloten 
op een regenwaterinstallatie. Het 
regenwater wordt zelfs 
ter plekke gezuiverd tot 
drinkwater.

IS DIT DE 
DUURZAAMSTE 
WONING IN 
BELGIË?


