
  Gefeliciteerd met 
jouw energiedisplay! 
Ontdek welke apparaten in jouw huis veel energie 
gebruiken en pak direct energieverspilling aan. 



 

  
 

 
 
 

Wat is een energiedisplay? 

Een energiedisplay is een apparaat met een schermpje waarop je jouw verbruik 
en kosten aan gas en elektriciteit direct kunt zien. Een energiedisplay werkt in 
aansluiting op je slimme meter en is onafhankelijk van energieleveranciers. 

Energieverspilling tegengaan 

De energiedisplay kan je helpen energieverspilling en onnodige kosten tegen 
te gaan. Je ziet direct hoeveel minder energie het kost als je een apparaat uitzet, 
korter gebruikt of vervangt door een zuinigere variant. Zo bespaar je geld en 
leef je duurzamer zonder in te leveren op comfort. 

Tip! 

Zet de energiedisplay 

op een goed zichtbare 

plek in huis, dan valt 

het meteen op als 

je meer verbruikt 

dan normaal! 

Je ziet hier wat je op 
dit moment verbruikt. 

Heb je zonnepanelen? 
Het lampje bovenop 
de energiedisplay 
knippert, wanneer je 
energie terug levert 
aan het net. Je ziet dan 
ook direct hoeveel je 
daaraan verdient. 

Wisselknop kW/Euro’s 
(elektriciteit wordt gemeten in Watt of 
in kW (1 kW = 1000 Watt en gas in m3). 

Als de kleur van 
het lampje op de 
energiedisplay groen 
is, weet je dat je 
gebruik normaal is. 
Gaat de wijzer en het 
lampje naar oranje, is 
je verbruik hoger dan 
normaal. 

Aan de gasvlam op de 
energiedisplay zie je 
direct hoe hard je aan 
het stoken bent. Hoe 
groter de gasvlam, hoe 
meer gas je verbruikt. 



   

    
 

   
 

  

   

   

  
  

 
  

 

   

   

  

   

 
  

 

Aan de slag met de energiedisplay 

Verlaag je elektriciteitsverbruik 

Bekijk je huidige elektriciteitsverbruik. 
Zet hiervoor je energiedisplay in kW modus; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Loop door je huis en haal de stekkers van alle apparaten 
uit het stopcontact; 

Check vervolgens het verbruik van elektriciteit op 
de energiedisplay. Tot welk laag verbruik ben je gekomen? 

Doe nu 1 voor 1 de stekkers weer terug in het stopcontact; 

Kijk bij het aanzetten van elk apparaat wat dat doet 
met het verbruik op de energiedisplay; 

Zijn er apparaten die veel energie gebruiken, maar je bijna 
niet gebruikt? Haal de stekker van die apparaten eruit. 

Slim verwarmen 
• Zet de verwarming eens 1 graad lager. Bijvoorbeeld van 21 naar 20 graden; 
• Probeer ook eens de verwarming een uur voordat je gaat slapen op 

15 graden te zetten; 
• Plaats radiatorfolie achter je verwarming om warmteverlies tegen te gaan. 

Na een paar weken kan je jouw verbruik vergelijken met de periode voordat 
je slim ging verwarmen. Dan zie je dat je minder verbruikt hebt en dus ook 
minder kosten hebt. Per jaar kan dit oplopen tot €150 - €250! 

Zo heb je snel verdiend: 

• Wacht tot je vaatwasser, wasmachine en droger vol is. Als je deze apparaten 1 x per 
week minder laten draaien, kan dat wel €75 schelen op je jaarlijkse energierekening. 

• Vervang gloeilampen en halogeenlampen door LED-lampen nog voordat ze kapot 
gaan. LED-lampen zijn wel 90% zuiniger. Dit levert al snel €5 per lamp per jaar op! 

• Douche korter of minder vaak! Zet een timer als je gaat douchen of douche om de 
dag. Als je 18 minuten minder per week doucht, bespaar je per persoon €35 per jaar. 

• Zoek naar verborgen energieverbruikers die het hele jaar aan staan. Een ouderwetse 
elektrische deurbel of brandende lamp op zolder van 40W kost meer dan €100 per 
jaar! Een klein verwarmd aquarium kost €175 per jaar. 

Een huishouden van 2 personen houdt zo al snel €250 per jaar over!* 
* Besparingen zijn gebaseerd op gemiddelden en gemiddelde tarieven (CBS: prijspeil januari 2022: van €1,42 per m3 gas 

en € 0,37 per kWh voor elektriciteit.) Let op: deze tarieven kunnen voor jou anders zijn en kunnen wisselen. 
Dit hangt af van je energiecontract. 



 

 

 

 

 
 

-“Doordat ik zag dat de CV ketel nog 
even aansloeg een half uur voordat ik 
naar bed ging, zet ik nu 2 uur voor het 
slapen gaan de thermostaat al omlaag.” 

Energietarieven aanpassen 
Degene die de energiedisplay heeft ingesteld, heeft je eigen of gemiddelde 
tarieven gebruikt voor gas en elektriciteit. Als dit niet meer klopt dan kan je dit zelf 
aanpassen via het menu. Druk op de 3 witte streepjes links bovenin het scherm om 
het menu te openen. 

Let op: Heb je zonnepanelen? Dan moet je bij het aanpassen van de energie tarieven opnieuw 
de capaciteit van de zonnepanelen invoeren. Zoek voordat je de Wizard start de capaciteit van 
de zonnepanelen op via Instellingen j Extra’s j Zonnepanelen. Noteer of onthoud de capaciteit, 
zodat je dit opnieuw kunt invoeren tijdens het doorlopen van de Wizard. 

Ga naar Instellingen j Extra’s j Wizard 
De display vraagt dan zelf in een paar stappen om het land (Nederland) en dan de tarieven. Voer 
dan alleen het totale tarief inclusief belastingen voor elektriciteit (per kWh) en voor gas (m3) in. 
Als je bijvoorbeeld 30 cent per kWh betaalt, voer dan 30 in en vul aan met nullen totdat er €0,30 
staat. De vaste jaarlijkse kosten en kortingen vul je niet in. Die bedragen kan je niet verlagen door 
minder energie te verbruiken, die staan er los van. 

Wil je meer informatie of tips over 
het gebruik van de energiedisplay? 
e www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/energiedisplay 
of scan de QR-code met je smartphone. 

Op deze website vind je tips, ervaringsverhalen en 
flmpjes met uitleg. 

Storingen of problemen met je energiedisplay? 
Neem dan contact op met Eco-Logisch. 
Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur. 
Website www.eco-logisch.nl/geo 
E-mail geo@eco-logisch.nl 
Telefoon 020 262 9462 

De energiedisplay is je aangeboden door de gemeente Amsterdam. 
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