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Nu een energie producerend huis zonder 

gasaansluiting

• Elektrische energie: Per maand 3 euro. krijg terug 308 euro. netto per maand. +22 euro 

• Wek eigen energie op met zonnepanelen.

• Deze energie is nu genoeg voor huis en auto.

• Vang regen water op. Leidingwater = -21,25 euro per Maand



Mijn Motivatie energie producerend huis

*Heb een hekel aan verspilling. (b.v. het is toch vreemd om het beste leidingwater ter wereld te gebruiken voor wc)

*Geef  liever geen onnodig geld uit. (maar is ook nog eens uitstekende belegging) verduurzamen.

*Aarde behouden en bewaren ook voor onze kinderen en kleinkinderen.  (Alles eerlijk delen) 

*Vind het ook een sport. (Met weinig toch veel)

* Moet geld hebben om van te leven, en hou graag wat over voor dingen die ik leuk vind 

*De techniek is interessant.

*Ben liever niet afhankelijk van bepaalde landen die b.v. gaskraan dicht kunnen draaien.

*Vrijheid onafhankelijk de zon is er voor iedereen, doe er iets mee.

*Plezier van je investering.  Blij als de zon schijnt blij als het regent.



Welke maatregelen heb ik in de loop van 35 jaar 

genomen  

• 1. Aanschaf  biomassa kachel.



2. Vloer en dak isolatie 6 à 7 J.



3. Muren isoleren   3 à 5 J.



4 Zonnepanelen 5600 WP 3 à 5 J



5. Dubbel Glas 4 à 8 J.



6. Vloerverwarming 8à12 J.

pompschakelaar 1 à 2 J.



7. Zonneboiler  8 à 12 J.



Regenwater opvang 15 j



8 Gasfornuis verwisselt met inductieplaat



9 warmtepompdroger 5 à 7 J.



10 ledverlichting 1 à 3 J.



11. Rolluiken 5 à 15 J.



12. Sluipverbruikers 1 à 4 J



13. Infraroodpanelen 15 à 20 J.



14. smart Warmtepomp boiler 4 à 5 J.



15.wasmachine en vaatwasser op hotfill

1 à 4 J.



16. Elektrische auto voor de energie die over 

blijft.



Vervanging apparaten letten op energie 

verbruik 



Huishouden meer kwijt 

aan energie
Nederlandse huishoudens zijn vanaf  1 juli flink meer kwijt voor gas en 
elektra. De variabele tarieven stijgen met 25 procent ten opzichte van 

het afgelopen halfjaar, berekende vergelijkingssite Pricewise. Het 
gemiddelde huishouden met zo’n energiecontract betaalt daardoor 160 

euro meer per jaar.



Toekomst plannen die ik heb.

*Auto ook als thuisbatterij laten fungeren en koppelen aan huis.

*Slimme meter en flexibel energie tarief. (bij lage tarieven auto laden en hoge  

tarieven terug laten leveren)

* Windmolentje i.v.m. salderingsregeling.

* Nieuwe levensloopbestendige woning maar wel energie producerend.
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