Energiegebruiksmeter – actie doorgeefstekker
Elke maand een dure energierekening, maar geen idee waar
dit vandaan komt.
De ‘energiegebruiksmeter’ kan je helpen. Daarmee meet je
eenvoudig het stroomverbruik van je huishoudelijke
apparaten en wordt duidelijk welke apparaten het meeste
energie gebruiken. Energievreters eruit? Goed voor je
portemonnee en voor een duurzamere wereld!
Doe mee met de actie ‘doorgeefstekker’ van de
energiecoöperatie. Je krijgt een energiegebruiksmeter te
leen en geeft deze na twee weken door aan een vriend of
buur in je dorp. Na twee weken deel je je ervaringen met de
energiecoach en geef je door naar wie de doorgeefstekker is
gegaan.
Met deze actie willen we 1000 bewoners van Wijdemeren bereiken. Stuur een leuke foto en
een quote over jouw energiegebruik en help deze actie in beeld te brengen. De foto’s en
quotes komen te staan op de speciale actiewebsite duurzamedorpeninactie.nl
In gesprek met de energiecoach
De energiecoöperatie Wijdemeren heeft drie teams energiecoaches die werken vanuit de
dorpen. Energiecoaches zijn ervaren bewoners of vrijwillige professionals, die een speciale
training krijgen. Zij komen (gratis) bij u thuis en onderzoeken samen met u de mogelijkheden
voor energiesparing en energieopwekking. Het gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en u krijgt
een verslag. Daarnaast organiseren de energiecoaches ook bijeenkomsten waarin u samen
met medebewoners ervaringen en tips voor energiebesparing kunt delen.
De energiecoöperatie werkt door en voor bewoners. Daarom vragen wij u om de
energiecoöperatie te steunen met een lidmaatschap. U kunt zich aanmelden via:
EnergieCoöperatie Wijdemeren ECWijdemeren.nl en Duurzamedorpeninactie.nl
contactpersoon Anne‐Marie Poorthuis Info@ecwijdemeren.nl 06‐12395394
ECWteam Nederhorst den Berg
contactpersoon Niels van der Horst Niels@ecwijdemeren.nl 06‐14461668
ECWteam Loosdrecht/Breukeleveen https://loosdrecht.ecwijdemeren.nl
contactpersoon Ulrike de Jong Ulrike@ecwijdemeren.nl 06‐51072464
ECWteam Kortenhoef/Ankeveen/’s‐Graveland
contactpersoon Anne‐Marie Poorthuis Annemarie@ecwijdemeren.nl 06‐12395394

Hoe vind je de energievreters?
 De energiegebruiksmeter meet per apparaat.
De meter slaat alle gegevens op.
 Ben je benieuwd naar een ander apparaat?
Noteer de gegevens op bijgevoegde lijst en wis met de resetknop in één keer alle
gegevens.
Wat valt op?
 Sommige apparaten werken nog prima maar kun je beter vervangen vanwege het
hoge energiegebruik.
 Let bij aanschaf van apparaten op energiezuinigheid, herkenbaar aan het
energielabel A+++ (laat je niet misleiden door en A+ label).
Verschillende opties voor verbruik in een bepaalde tijd
1. Verbruik en kosten
2. Totaal energieverbruik apparaat
3. Voltageverbruik en frequentie‐
verbruik
4. Huidige ampère verbruik en de
energie factor
5. Minimale verbruik in Watt
6. Maximale verbruik in Watt
7. Kosten per kWh

Verbruik in euro’s
Deze optie kun je instellen door de kostprijs toe te voegen.
1. Druk 3 seconden op de “Cost” knop tot deze gaat knipperen.
2. Druk op de “function” knop en navigeer tussen 00,00 tot ~ 99,99 cost/kWh
3. Gebruik de up en down knoppen om de prijs in te stellen. (Bijvoorbeeld
22 cent/kWh)
4. Druk tot slot nog een keer op de “cost” knop om de instellingen op te slaan.
(LET OP: Het kan even duren voordat de kosten zichtbaar worden. De prijs is kosten
per kWh, maar we meten in watt. Bijvoorbeeld: Een lamp van 60 Watt die een uur lang
brandt, verbruikt 60 Watt per uur oftewel 0,06 kWh.

