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Kortingsbon Eandis voor 
beschermde afnemers
 U moet beschermde afnemer zijn

 Kortingsbon moet VOOR de aankoop 
aangevraagd worden

 Eandis verstrekt de kortingsbon die op 
naam staat 

 1 per persoon per jaar 

 Niet overdraagbaar

 Te besteden in deelnemende winkels
Selexion / Nuyens Elektro / Breebos

 Bon = -150 euro voor een koelkast of 
wasmachine
A(+++) A+(++)



Beschermde afnemers
 Ontvanger van een leefloon door OCMW

 Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

 Tegemoetkoming voor gehandicapten met 
een blijvende ongeschiktheid van minstens 
65%

 Integratietegemoetkoming aan 
gehandicapten

 Inkomen vervangende tegemoetkoming aan 
gehandicapten

 Bijkomende kinderbijslag voor kinderen die 
getroffen zijn door een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

 Huurders van sociale 
huisvestigingsmaatschappij



Samenaankoop groene energie
Al ingeschreven voor de samenaankoop Groene Energie?
Tot vrijdag 6 oktober 2017 kan je jezelf hiervoor inschrijven in het gemeentehuis van 
Hoogstraten tijdens de openingsuren. 

 Maandag 09:00-12:00    – 13:30-15:30   – 18:00 – 20:00

 Dinsdag 09:00-12:00  

 Woensdag 09:00-12:00    – 13:30-15:30 

 Donderdag 09:00-12:00  

 Vrijdag 09:00-12:00  

Inschrijven is geheel vrijblijvend, u bent niet verplicht in te stappen in de groepsaankoop. 
Wel vergelijken wij voor u het verschil dat dit kan maken in uw energiefactuur



Energiefacturen

Dagmeter kWh Nachtmeter kWh
Uitsluitend nachtmeter 

kWh

Kleine verbruiker 1 meter 600 / /

Relatief kleine verbruiker 1 meter 1200 / /

Doorsnee verbruik gezin 2 meters 1600 1900 /

Doorsnee gezin 1 meter 3500 / /

Relatief grote gebruiker 2 meters 3600 3900 /

Grote verbruiker met 2 meters en accumulatieverwarming en/of 
elektrische Boiler

3600 3900 12500

Grote verbruiker 1 meter en accumulatieverwarming en/of elektrische 
Boiler 7500 / 12500



Energievreters

 Keukentoestellen koelkast, 
vaatwasser, diepvries - Ongeveer 25% verbruik

 Droogkast, wasmachine 
Ongeveer 27% van het verbruik

 Vrije tijd: Computer – TV – 28% van het verbruik

 Samen goed voor meer dan 2/3de van het 
verbruik in het huishouden



Energievreters -> waardoor?

Vergelijking koelvriescombi A+++ of 15 jaar 
oud => verschil van 6,31 euro per maand 

of 75,72 euro per jaar!



Energievreters -> waardoor?
 Oude kistdiepvriezer?
 Oude koelkast/combi koelkast? 
 Oude vaatwasser? 
 Oude wasmachine?
 http://www.energielabel.be/nl/page/7/bereken-hoeveel-u-kan-besparen

Voorbeelden van bovenstaande producten van 15 jaar oud
 Kistdiepvriezer => 43 euro per jaar 
 Combi Koelkast => 51 euro per jaar
 Vaatwasser => 28 euro per jaar
 Wasmachine => 18 euro per jaar

Voetnoot: Er is geen exacte algemene berekening, voorbeelden zijn 
gemiddelde van meer-gebruik 

http://www.energielabel.be/nl/page/7/bereken-hoeveel-u-kan-besparen


Samenaankoop huishoudtoestellen

 Grote korting op verschillende artikelen

 Kans om meerdere artikelen aan een lagere prijs te kopen

 Inschrijvingsperiode van bv 3/4 maanden

 Aankoopperiode van bv 3/4 maanden

 Voor iedereen (alle inwoners van Hoogstraten)

 Bepaalde producten – geen product naar keuze
Het gaat hier om verschillend huishoudelektro met A++(+) 
label geselecteerd door de handelaar

 Vaste handelaar om artikelen aan te kopen => ontzorging



Samenaankoop 
huishoudtoestellen

Resultaat samenaankoop
Mechelen

 In groep aankopen = offertes van 
toestellen te vergelijken

 = gemiddelde korting van 27% op de 
aankoopprijs 

 Deelnemen en kopen = lagere energiekost 
+ bijdragen aan een beter milieu – minder 
CO2 uitstoot
=> Gemiddeld 73 euro per jaar besparing 
per aangekocht toestel



Kortingsbon huishoudtoestellen

 Keuze uit verschillende handelaars in de buurt 

 Kortingsbon van 100 – 150 euro per gezin

 Je kan deze inleveren binnen de geldigheidsperiode van 1 jaar

 Aantal bonnen is beperkt 

 Bepaalde huishoudelektro– geen product naar keuze A++(+) 
artikelen – wel verschillende formaten beschikbaar

 Af te halen aan het woonloket en onder voorwaarden te gebruiken 
(bijvoorbeeld niet voor een tweede ijskast – niet als cadeau voor 
iemand anders,…)



Samenaankoop Vs Kortingsbon

Handelaar is vastgelegd op basis van 
offertes

Handelaar vrij te kiezen uit selectie deelnemende
handelaars

Vast aanbod van verschillende 
artikelen

Vast aanbod van verschillende artikelen

Beperkte geldigheidsperiode Geldigheid van 1 kalenderjaar

Bij interesse online in te schrijven of 
via het loket

Geen inschrijving nodig

Inschrijven en aankoop bevestiging Bon op te halen bij woonloket

Voor elke inwoner van Hoogstraten Beperkt aantal bonnen

Korting nog te bekijken aan de hand 
van voorstel handelaars

Bedrag van korting staat vast = 100/150 euro per 
bon + mogelijke extra korting op enkele
huishoudtoestellen via handelaar



Schriftelijke denkoefening 

 Vul samen met je buurman/vrouw de vragenlijst in met betrekking
op het aankopen van nieuwe huishoudtoestellen



Bespreking denkoefening 

Hoeveel belang hecht jij aan je energiefactuur

Weinig belang Een beetje Nooit over gedacht Veel belang Enorm belangrijk

Heb je oude toestellen in je huis ? (ouder dan 12 jaar) Nee Ja

Welke toestellen?

Zou je in nieuwe toestellen investeren om een lager energiefactuur te bekomen? Nee Ja

Wat is het belangrijkste voor jou: aankopen bij een lokale handelaar of de beste 

prijs krijgen?

Lokale 

handelaar
Beste Prijs

Wat zou jou tegenhouden om een nieuw toestel aan te 

schaffen?

Wat zou jou overhalen om een nieuw toestel aan te 

schaffen?

Opmerkingen? 



Zijn er nog vragen?


