
Uitleenbaar  
demomateriaal

2013

En
er

gie
diensten voor Lokale Besturen



2 Uitleenbaar demomateriaal

Inhoud
Uitleenmodaliteiten  ......................................................................................................................................................................................................................... 3

Soorten uitleenbaar demomateriaal .................................................................................................................................................................... 4
Infoborden ..........................................................................................................................................................................................................................................  5

Info roll-ups .......................................................................................................................................................................................................................................  6

Demo-modules  ..........................................................................................................................................................................................................................  10

Doe-modules  ...............................................................................................................................................................................................................................  15

Reservatieformulier  ....................................................................................................................................................................................................................  19

Energiediensten Lokale besturen  ........................................................................................................................................................................ 20



3Uitleenbaar demomateriaal

Inhoud

Deze catalogus bevat alle demonstratiemateriaal dat Eandis gratis kan uitlenen aan lokale besturen om de mogelijkheden 
van rationeel energiegebruik te demonstreren en promoten. 

Bij elk type materiaal staat een korte omschrijving, fotomateriaal en relevante technische specificaties. 

Uitleenmodaliteiten

Van het meeste materiaal zijn meerdere exemplaren beschikbaar. Maar u reserveert uw materiaal best lang genoeg op 
voorhand. Aanvragen kan via de formulieren achteraan deze bundel. We hanteren een uitleentermijn van drie weken als 
richtlijn. 

Eens we uw aanvraagformulier hebben, bevestigen we uw reservatie zo snel mogelijk.

Voor alle vragen kunt u ons bereiken via:

Eandis - Energiediensten voor Lokale besturen 
Brusselsesteenweg 199 
9090 Melle

Tel.: 078 35 35 34 
e-mail: energiediensten@eandis.be. 
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Soorten uitleenbaar demomateriaal

Infoborden

1. Eandis, altijd in uw buurt

2. Eandis - Nuttige contacten

3. Wie is uw distributienetbeheerder?

4. Wie is wie in de Vlaamse energiemarkt?

5. Eandis-logo

Info roll-ups

6. Slim omgaan met energie in huis - Wat verbruiken toestellen?

7. Energie besparen: ons advies

8. Meten is weten - Hoe je energieverbruik opvolgen?

9. Premies 2013 - bestaande woning

10. Premies 2013 - nieuwbouw

11. Warmtepomp - Energiezuinig alternatief voor een verwarmingsketel

12. Zonneboiler - Gratis warmte van de zon voor uw warm water

13. Fotovoltaïsche cellen - Thuis elektriciteit produceren met zonnepanelen

Demo-modules

14. Spaarlampenkoffer/energiemeter met bijhorend infobord

15. Isolatiehuisje met twee bijhorende infoborden

16. Hoogrendementsglas (HR-glas) met bijhorend infobord

17. Buitenzonwering met bijhorend infobord

18. Budgetmeters

Doe-modules

19. Vraag & antwoord - elektro

20. Draaischijf REG-tips

21. Spaarlampen met energiefiets
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Infoborden

Deze infoborden bevatten algemene informatie over Eandis en zijn werking. 

Afmetingen: 70 cm breed - 90 cm hoog
Afmetingen met statief: 85 cm breed - 2 m hoog
Gewicht: ± 4 kg

1 Eandis, altijd in uw buurt 2 Eandis - Nuttige contacten

Eandis, altijd in uw buurt

Wie zijn we? 
Dag en nacht brengen we elektriciteit 
en aardgas tot bij elke klant in 
239 steden en gemeenten. 
Hiervoor zetten we ruim 
4 200 medewerkers in.

Dit doet Eandis
●	Werken	aan	aansluitingen

●	Meterstanden	opnemen

●	Advies	geven	over	rationeel	
energiegebruik (REG) en  
REG-premies	uitreiken

●	Elektriciteit	tot	bij	de	klant	brengen	
via	het	midden-	en	laagspanningsnet

●	Aardgas	tot	bij	de	klant	brengen	 
via het midden- en lagedruknet

●	Werken	aan	distributienetten

●	Storingen	en	defecten	op	het	net	
oplossen

●	Straatverlichting	onderhouden

●	Budgetmeters	plaatsen	en	
dienstverlening sociale leverancier 
verzekeren

Meer info?
Surf	naar	www.eandis.be	of	 
bel naar 078 35 35 34 

www.eandis.be
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Hoofdkantoor Eandis

Antwerpen
Mechelen
Merelbeke
Merksem
Kortrijk
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✓ Algemeen nummer 078 35 35 34
 Werkdagen 8 tot 20 uur - zaterdag 9 tot 13 uur

✓ Gasreuk 0800 65 0 65
 24 uur op 24 - 7 dagen op 7

Oproepen worden prioritair behandeld

✓ Storingen en defecten 078 35 35 00
 24 uur op 24 - 7 dagen op 7 

✓ Spraak- en gehoorgestoorden 
kunnen gasreuk, storingen en defecten 
melden via sms codebericht  0477 77 70 80
Meer info op www.eandis.be

✓ Defecte straatlampen 
www.eandis.be > www.straatlampen.be
 0800 6 35 35
Geef de adresgegevens van de paal door 
en we herstellen het defect wordt zo snel 
als mogelijk

✓ Ombudsdienst  0800 6 00 01
Werkdagen 8 tot 20 uur, zaterdag 9 tot 13 uur
- Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle
- www.eandis.be > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis

 • 1500 Halle, Louis Vanbeverenstraat 27
 • 1800 Vilvoorde, Toekomststraat 38
 • 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14
 • 2100 Antwerpen (Deurne), Merksemsesteenweg 233
 • 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 20
 • 2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38
 • 2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 218
 • 2500 Lier, Kantstraat 6
 • 2800 Mechelen, Elektriciteitstraat 70
 • 2960 Brecht, Lessiusstraat 18
 • 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 58
 • 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 56
 • 8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 66 - 68
 • 8500 Kortrijk, President Kennedypark 12
 • 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 1
 • 8800 Roeselare, Meensesteenweg 5
 • 8900 Ieper, Stationsstraat 39
 • 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 62
 • 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 88
 • 9160 Lokeren, Oud-Strijderslaan 3
 • 9300 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 2 
 • 9500 Geraardsbergen, Kaai 15
 • 9600 Ronse, Zonnestraat 55
 • 9800 Deinze, Gentpoortstraat 20
 • 9900 Eeklo, Molenstraat 135 bus 2

Openingsuren

Maandag: van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
Dinsdag: van 14 tot 18 uur.
Woensdag: van 8.30 tot 12 uur.
Donderdag: van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.
Vrijdag: van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur.

www.eandis.be  078 35 35 34

3 Wie is uw distributienetbeheerder? 4 Wie is wie in de Vlaamse energiemarkt?
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Wie is uw 
distributienetbeheerder ?

De distributienetbeheerders zijn actief op een welbepaald grondgebied. 
Klanten kunnen hun distributienetbeheerder dus niet vrij kiezen.

Om hun opdrachten uit te voeren, doen de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in Vlaanderen een beroep op Eandis.

Op de kaartjes vindt u makkelijk terug welke distributienetbeheerder actief is in 
uw gemeente.

✓ Distributienetbeheerders aardgas

✓ Distributienetbeheerders elektriciteit

Gaselwest

Sibelgas 

Imewo

Intergem

Iveka

Iverlek

IMEA

www.eandis.be  078 35 35 34 www.eandis.be  078 35 35 34

Wie is wie in de Vlaamse 
energiemarkt ?

✓ De elektriciteitsproducenten en 
invoerders van aardgas.

✓  De energieleveranciers kopen 
energie van de producenten en 
invoerders en verkopen ze aan de 
energiegebruikers. De lijst van de 
erkende leveranciers vindt u op de 
website www.vreg.be. 

✓ De transmissienetbeheerder Elia 
vervoert elektriciteit op het hoog-
spanningsnet.

✓ De vervoersonderneming Fluxys 
vervoert aardgas over het 
hogedruknet.

✓ De regulatoren. 
Er is één federale regulator: 
de CREG (Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas). Die heeft onder meer als taak 
de nettarieven goed te keuren. Ook 
elk gewest heeft een eigen regulator. 
Voor Vlaanderen is dat de VREG 
(Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt).

✓ De distributienetbeheerders 
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas doen een 
beroep op Eandis om elektriciteit en 
aardgas tot in de woningen en de 
bedrijven te brengen.

Producenten

Leveranciers

Fluxys

Regulatoren
CREG en VREG

Klanten

Distributie-
netbeheerders

Elia

5
Eandis-logo

Infobord met een groot Eandis-logo 
Dit bord is 75 cm breed en 40 cm hoog
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Info roll-ups

Een roll-up-display is een uitrolbare banner die op zichzelf kan staan. Het complete systeem zit in een draagtas en 
bestaat uit een aluminium cassette en twee steunpoten voor een stabiele opstelling. 

Alle displays hebben standaardafmetingen en zijn ongeveer 2 m hoog en 85 cm breed. 

De volgende prints zijn beschikbaar: 

6 Slim met energie omgaan in huis 
Wat verbruiken toestellen? 7 Energie besparen:  

ons advies

Slim met energie 
omgaan in huis

Wat verbruiken toestellen?

Als je wilt besparen... pak dan eerst 
de grootste verbruikers aan!

Dat merk je meteen 
aan je rekening!

4 %

Voorbeeld van het energieverbruik 
in een gesloten rijwoning voor 4 personen

   Aardgasverbruik

 66 % verwarming  15 000 kWh  of  € 900
 13 % warm water  3 000 kWh  of  € 180

   Elektriciteitsverbruik

 5 % verlichting  1 200 kWh  of € 228
  5 % koelen en vriezen  1 200 kWh  of  € 228
 4 % wassen/drogen  1 000 kWh  of  € 190
 4 % koken  1 000 kWh  of  € 190
 3 % overige  600 kWh  of  € 114

(let wel : kWh-prijs is verschillend voor aardgas (€ 0,06/kwh) 
en elektriciteit (€ 0,19/kwh))

4 %

3 %

66 %

5 %

5 %

13 %

Verwarming

Overige

Koken

Wassen / drogen

Koelen en vriezen

Verlichting

Warm water

v. 1/2013

Energie besparen:
 ons advies

Plaats een condensatieketel op 
aardgas voor uw verwarming
minimum 11 % besparing vergeleken met 
een nieuwe hoogrendementsketel en tot 
40 % vergeleken met een klassieke ketel.

Plaats dakisolatie
bv. min. 16 cm. minerale wol

Plaats superisolerend glas
isoleert 5 tot 6 maal beter dan enkel 
glas, 2 tot 3 maal beter dan dubbel glas

Plaats een 
zonneboiler
50% besparing op 
het verbruik van 
warm water

Plaats huishoudtoestellen 
met A, A+ of A++ label

Plaats spaarlampen
een spaarlamp verbruikt 
5 maal minder dan een gloeilamp

v. 1/2013
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8 Meten is weten 
Hoe je energieverbruik opvolgen? 9 Premies 2013 

Bestaande woning

Meten is weten!
Hoe je energieverbruik opvolgen?

Zie de jaarverbruiken na op je energiefactuur 

Controleer regelmatig je meterstanden

Meet het verbruik van je elektrische apparaten 
met onze energiemeter 

Een energiemeter is gratis 
uitleenbaar in het klantenkantoor. 

Om te weten hoeveel een 
toestel verbruikt, raadpleeg de 

verbruikstabel
 in onze brochure 

‘De Energiemeter’.

Meer informatie over energiebesparing?

Algemeen nummer 078 35 35 34
www.eandis.be

VERBRUIKSGEGEVENS
Volgende gegevens werden ons ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf

Meternummer
7191

Meterstanden op 21-09-2011
15 801

Meterstanden op 07-10-2012
18 162

Verbruik
15 952 kWh

Periode 21-09-2011 - 07-10-2012

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw werkelijk verbruik voor 385 dagen. 
Er wordt geen rekening gehouden met winter- of zomerperiode.

09-2009: 17 885 kWh

09-2010: 18 788 kWh

09-2011: 18 591 kWh

10-2012: 15 280 kWh

0 4000 8000 12000 16000 20000

Evolutie verbruik

Evolutie verbruik

Periode

Meterstanden

v. 1/2013

Premies 2013
bestaande woning

Een bestaande woning: 
aangesloten op het distributienet elektriciteit vóór 01/01/2006

www.eandis.be

Premies isolatie

Dakisolatie of 
zoldervloerisolatie

• 6 euro/m² (max. 720 euro) of 3 euro/m2 
(max. 360 euro) indien zelf geplaatst

• Het bedrag wordt verhoogd met 
1 euro/m2 vanaf een R-waarde1 
hoger dan 4 m2K/W 
en met 2 euro/m2 vanaf 4,5 m2K/W. 
Indien zelf geplaatst, dan geldt 
de helft van die bedragen

Buitenmuur- of 
spouwisolatie 

• Spouwmuurisolatie: 
6 euro/m² (max. 800 euro)

• Muurisolatie aan de buitenzijde: 
15 euro/m² (max. 2 000 euro)

Vloerisolatie • 6 euro/m² (max. 800 euro)

Hoogrendements-
beglazing

• Enkel ter vervanging van enkel glas: 
12 euro/m² voor een U-waarde2 
≤ 1,1 W/m²K (max. 300 euro)

• Ter vervanging van enkel of dubbel 
glas:15 euro/m² voor een U-waarde 
≤ 0,8 W/m²K (max. 375 euro)

Premies verwarming en warm water
Warmtepomp • Max. 1 700 euro
Zonneboiler voor 
sanitair warm water 
(eventueel met 
ruimteverwarming)

• 550 euro/m² zonnecollector 
(max. 50 % van factuur, tot max. 
2 750 euro)

Condensatieketel
• Enkel voor beschermde afnemers3: 

800 euro
 

1 R-waarde 

De R-waarde of warmteweerstand geeft aan hoe goed 
een bepaald isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt. 
Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het isoleert. De  
minimale R-waarde van uw dak- of zoldervloer-isolatie 
om een premie te krijgen is 3,5 m²K/W.

2 U-waarde

De U-waarde of warmtedoorgangscoëffi ciënt van 
bijvoorbeeld een raam geeft aan hoeveel warmte 
verloren gaat tussen binnen en buiten. Hoe lager de 
U-waarde, hoe beter het raam de warmte binnenhoudt. 
De maximale U-waarde van uw glas om een premie te 
krijgen is 1,1 W/m²K.

Een hogere premie voor wie het 
minder breed heeft
3 Beschermde afnemers zijn klanten 
die het sociaal tarief voor elektriciteit en 
aardgas genieten. 

Voor hen blijft de premie voor 
condensatieketels in 2013 - 800 euro. 

Voor de overige premies wordt het 
premiebedrag voor beschermde 
afnemers verhoogd met 50 %.

Raadpleeg onze website www.eandis.be 
voor meer informatie.

v. 1/2013
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10 Premies 2013 
Nieuwbouw 11

Warmtepomp 
Een energiezuinig alternatief voor een 

verwarmingsketel

Energiezuinig bouwen ... wat moet je doen? 

❒ Plaats voldoende dak- en muurisolatie 
(minimum 16 cm. minerale wol dakisolatie) 

❒ Plaats hoogrendementsbeglazing

❒ Kies voor een hoog renderende verwarmingsinstallatie
(bv. een condensatieketel of warmtepomp)

❒ Installeer een ventilatiesysteem met warmterecuperatie

❒ En verder: voorzie buitenzonwering, spaarlampen ...

www.eandis.be

Premies 2013
nieuwbouw

Nieuwbouwers die het beter 
doen dan het verplichte 
energieprestatiepeil 
(E-peil), hebben recht op 
een premie. De premie 
varieert in functie van 
de aanvraagdatum van 
de stedenbouwkundige 
vergunning.

E-peil Premie

Bouwaanvraag tussen 01/01/2010 en 31/12/2011

• Van 60 
tot en 
met 41

• Voor woningen: 1 000 euro + 300 euro voor een 
zonneboiler, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 60

• Voor appartementen: 400 euro + 300 euro voor een 
zonneboiler, en 20 euro per E-peilpunt < 60

• 40 of 
lager

• Voor woningen: 1 800 euro + 300 euro voor een 
zonneboiler, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40

• Voor appartementen: 800 euro + 300 euro voor een 
zonneboiler, en 30 euro per E-peilpunt < 40

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012

• Van 50 
tot en 
met 41

• Voor woningen: 1 400 euro, 
verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 50 

• Voor appartementen: 600 euro 
en 20 euro per E-peilpunt < 50

• 40 of 
lager

• Voor woningen: 1 800 euro, verhoogd met 
50 euro per E-peilpunt < 40 

• Voor appartementen: 800 euro 
en 30 euro per E-peilpunt < 40

Energieprestatiepeil

Het energieprestatiepeil of 
E-peil, is een maat voor 
het energieverbruik van 
uw woning en de vaste 

installaties ervan. 

Hoe lager het E-peil, 
hoe energiezuiniger uw 

woning. 

v. 1/2013

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag voor E-peil met 20 % verhoogd.

Warmtepomp 
Energiezuinig alternatief 

voor een verwarmingsketel

Wat kunt u ermee?

• haalt hernieuwbare energie (warmte) 
uit bodem, water of lucht 

• produceert gemiddeld tot 4 keer meer 
energie dan ze verbruikt 

• levert voldoende warmte voor uw verwarming 
en/of sanitair warm water, mits een degelijke 
isolatie van uw woning

• rendeert goed in combinatie met 
vloer   verwarming of met voldoende grote 
radiatoren

 TIP: 
Installeer zonnepanelen om de nodige stroom te leveren 
voor uw warmtepomp. Zo benut u voor 100 % hernieuwbare 
energie.

Wat wint u ermee?

• een premie via Eandis (zie premieoverzicht)

• een fikse besparing op uw energieverbruik

Meer weten?
Algemeen nummer 078 35 35 34

www.eandis.be > energie besparen

Warmte uit de grondWarmte uit de lucht Warmte uit water

v. 3/2013
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12 Zonneboiler 
Gratis warmte van de zon voor uw warm water 13 Fotovoltaïsche cellen 

Thuis elektriciteit produren met zonnepanelen

Zonneboiler 
Gratis warmte van de zon 

voor uw warm water

Wat kunt u ermee ?

Meer weten?
Algemeen nummer 078 35 35 34

www.eandis.be > energie besparen

De 
zonne-boiler is een energiezuinig alternatief voor uw warmwater-productie.

Wat wint u ermee?

• een premie via Eandis (zie premieoverzicht)

• een fikse besparing op uw energieverbruik

Zonnecollectoren 
vangen het 
invallende 
zonlicht op en 
zetten het om in 
warmte.

Als de zon niet voldoende schijnt, zorgt een 
naverwarming (bv. aardgasboiler) ervoor dat de 
gewenste watertemperatuur wordt bereikt.

Voor een gezin van 
4 personen is een 
collectoroppervlakte 
nodig van ± 4,2 m2.

Gemiddelde 
kostprijs zonneboiler 
en plaatsing: 
4 000 euro + BTW. 
(Bron: www.
energiesparen.be)

Gemiddeld over het hele jaar, levert 
de zon gratis 50 % van de energie 
die nodig is om uw sanitair water te 
verwarmen.

v. 3/2013

Fotovoltaïsche cellen 
Thuis elektriciteit produceren 

met zonnepanelen

Wat kunt u ermee?
• Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht 

rechtstreeks om in elektriciteit. Hoe 
meer PV-panelen u plaatst, hoe meer 
‘groene stroom’ u kunt produceren.

• Elke geïnstalleerde kWpiek levert jaarlijks 
gemiddeld 850 kWh. 
(Een gemiddeld gezin verbruikt 3 500 tot 
4 000 kWh per jaar).

• Gemiddelde kostprijs voor een systeem van 3,5 kWpiek 
incl. zonnepanelen, invertor en plaatsing: 7 000 euro + btw 
(Bron: www.energiesparen.be).

 Voor 3 kWpiek zijn 25 tot 60 m2 PV-panelen nodig, 
afhankelijk van het type fotocel. 

ZO

Z

ZW

Wat wint u ermee ?

+ De groene stroom die u produceert, kunt u op dat moment gratis 
verbruiken.

- U betaalt een netvergoeding.
Die verschilt per distributienetbeheerder en is naar keuze forfaitair (in 
februari 2013: gemiddeld 64,7 €/kWomvormer / jaar) of op basis van een 
aparte meting. Meer info op www.eandis.be.

+ U ontvangt flexibele steun die een gemiddeld rendement van 
5 % over 15 jaar oplevert.
De steun van 93 € per groenestroomcertificaat wordt toegekend 
voor een 6-maandelijks opnieuw te bepalen aantal kilowattuur (kWh) 
elektriciteitsproductie. 
Surf naar www.energiesparen.be voor meer info.

Een goede oriëntatie tussen 
zuidoost en zuidwest en 
een hellingshoek tussen 
20° en 60° zijn onontbeerlijk.

Type fotocel Rendement

Monokristallijn Silicium
(donkergrijs)

12 - 15 %

Polykristallijn Silicium
(gemarmerd donker-
blauw)

11 - 14 %

Amorf Silicium
(donkergrijsblauw)

5 - 7 %

v. 3/2013
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Demo-modules

Demo-modules zijn informatiestanden die bezoekers willen voorlichten over specifieke onderwerpen. 

14 Spaarlampenkoffer/energiemeter

De spaarlampenkoffer is een presentatiekoffer waarmee diverse soorten spaarlampen kunnen worden gedemonstreerd. 
De koffer bevat in totaal 7 lampsokkels waar de lampen kunnen worden ingedraaid. Er zit ook een energiemeter bij die 
aangeeft hoeveel een bepaalde lamp verbruikt. 

Bij deze module hoort ook het infobord: ‘Spaarlampen, meer mogelijkheden dan u denkt’.

Afmetingen en gewicht

De spaarlampenkoffer heeft de afmetingen en het gewicht van een grote reiskoffer.  
Het bijhorend infobord is 90 cm breed en 60 cm hoog.
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Inhoud liggende kant:

Nummer Omschrijving Overig

1. 15 W 15 000h

2. 12 W 10 000h

3. 7 W 6 000h

4. 8 W 8 000h

5. 11 W 6 000h

6. 8 W 10 000h

7. 11 W 6 000h Fast Start

8. LED 25 000h

9. LED 25 000h

10. LED 1 W

11. LED 0,5 W

12. 20 W Megaman 220-240 V 2700 K

13. 9 W 15 000h

14. 7 W 10 000h

15. 8 W 8 000h

16. 12 W 8 000h

17. 8 W 8 000h

18. 9 W 15 000h

19. 5 W 15 000h

20. 9 W 6 000h

Inhoud rechtstaande kant:

Nummer Omschrijving Overig

21. 1,5 W 50 000h

22. 6 W 6 000h

23. 7 W Megaman Candlelight

24. 7 W 10 000h

25. 5 W 8 000h

26. 60 W Bol Mat

27. Energiemeter

28. 8 W T5

Extra Doos Megaman voor 4 lampen  
(incl. lange draad)

Extra Contactdoos Megaman voor 3 lampen
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15 Isolatiehuisje

Demonstratiestand bestaande uit een maquette van een huis (koffer op wieltjes) en twee bijhorende infoborden (eveneens 
in koffer op wieltjes): één over isolatiematerialen en één over isolatiemethoden. 

Afmetingen  en gewicht

Afmetingen koffer met maquette: 85 cm breed x 45 cm diep x 65 cm hoog 
Gewicht koffer met maquette: ± 25 kg, gewicht maquette alleen ± 5 kg 
Afmetingen koffer met panelen: 90 cm breed x 15 cm diep x 70 cm hoog

Gewicht koffer met panelen: ± 15 kg, gewicht per paneel ± 2 kg

Nieuwbouw/ 
Vernieuw-

bouw

Bestaande 
woning/ 

Renovatie
Ref.

DAKISOLATIE A     

•  Hellend dak

Isoleren tussen de kepers/spanten De ruimte tussen de kepers wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Over de isolatielaag (langs de zolderkant) wordt een 
dampscherm aangebracht. Naden en overlappingen van het dampscherm worden afgedicht met speciale kleefband, 
evenals aansluitingen met dakramen en muren.

X X A1

Isoleren dwars op de kepers/spanten 
aan de binnenkant

Als de ruimte tussen de verticale kepers niet diep genoeg is, kan een bijkomende isolatielaag worden aangebracht.
Hiervoor worden horizontale latten dwars op de kepers geplaatst waartussen de isolatie komt. Over de isolatielaag (langs 
de zolderkant) wordt een dampscherm aangebracht. Naden en overlappingen worden afgedicht met speciale kleefband.

X X A2

Isoleren boven op de kepers/spanten 
aan de buitenkant (Sarkingdak)

Stijve kunststof isolatieplaten of harde geïmpregneerde houtvezelplaten worden doorlopend aan de buitenkant van de 
dakconstructie bevestigd, meestal rechtstreeks op de kepers of spanten. 
Deze methode is geschikt voor een dakbedekking met pannen, leien of metalen dakbedekkingen in stroken of platen. 
Met een Sarkingdak worden koudebruggen makkelijker voorkomen.

X
(X)

Bij grondige renovatie
A1

Dakelementen Prefab dakelementen zijn tegelijkertijd isolerend en zelfdragend. Ze bevatten een bevestiging voor de panlatten, een on-
derdak, een dragende structuur, een isolatielaag en soms zelfs een binnenafwerking. Daarom kunnen ze snel worden 
geplaatst en is de plaatsingskost relatief laag. De pannen kunnen meteen op de dakelementen worden bevestigd. 

X
(X) 

Bij grondige renovatie
A4

Zoldervloerisolatie Eerst wordt een dampscherm aangebracht, zeker bij een houten zoldervloer. Daarop komt een 10 tot 20 cm dikke iso-
latielaag. Bij een vloeropbouw uit houten elementen komt de isolatie tussen de balken, bij een zwaardere vloeropbouw 
bovenop de vloerplaat. Het isolatiemateriaal wordt met multiplexplaten afgedekt, zodat er op de zoldervloer kan worden 
gelopen zonder de isolatie te beschadigen.

X X
A5

•  Plat dak

Warm plat dak De isolatie bevindt zich net onder de dakafdichting (bv. roofi ng). Op de draagvloer wordt eerst een dampscherm aan-
gebracht. Hierop komt het isolatiemateriaal en de dakafdichting. De draagvloer blijft dus altijd ‘warm’, vandaar de bena-
ming. 

X X A6

Warm plat dak - groendak Groendaken zijn platte of lichthellende daken met beplanting. Ze hebben een specifi eke opbouw met boven op de dak-
isolatie een dichtingsmembraan, antiwortelbescherming, draineerlaag, fi ltermat, substraatlaag en begroeiing. 
• Bij intensieve groendaken (daktuinen) bestaat de begroeiing uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Deze 

begroeiing zorgt voor een zware belasting en vergt dus een aangepaste, sterke dakconstructie. 
• Bij extensieve groendaken (vegetatiedaken) bestaat de begroeiing uit mossen, vetplanten en kruiden.

X A6*

Omgekeerd plat dak De isolatie bevindt zich boven op de dakafdichting. Ze is dus blootgesteld aan wind, regen, hagel … Vandaar de bena-
ming ‘omgekeerd dak’. Een ballast op het isolatiemateriaal is nodig om te beletten dat de isolatieplaten wegwaaien. 
Voor deze toepassing wordt enkel XPS gebruikt (geëxtrudeerd polystyreen).

(X) X
A7

MUURISOLATIE B     

Gedeeltelijke spouwvulling 
(met isolatieplaten)

De isolatieplaten worden tegen het binnenspouwblad aangebracht. Tussen het isolatiemateriaal en het buitenspouwblad 
blijft er een luchtsprouw vrij van ongeveer 3 cm.

X B1

Volledige spouwvulling
(met isolatieplaten)

Bij volledige spouwvulling is er geen luchtspouw. De ruimte tussen het binnenspouwblad en de gevel of het buiten-
spouwblad wordt volledig opgevuld met isolatie. Het isolatiemateriaal moet waterafstotend zijn en mag geen water op-
zuigen. Om vochtschade te vermijden, wordt best geen dampremmende gevelverf of geglazuurde gevelsteen gebruikt.

X B2

Muurisolatie aan de buitenkant Op de bestaande buitenmuur wordt isolatie gekleefd (EPS, rotswol of harde houtvezelplaten) die vakkundig wordt afge-
werkt met buitenbepleistering. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een houten kaderwerk tegen de buitenmuur, 
waarin isolatiemateriaal (bv. minerale wol, cellulosevlokken ...) wordt ingespoten.

X
B2
B3

Muurisolatie ingeblazen in de spouw Het isolatiemateriaal (bv. minerale wolvlokken of EPS-parels) wordt in de bestaande spouw geblazen met speciale ma-
chines.

X

Muurisolatie aan de binnenkant Ofwel worden isolatieplaten rechtstreeks op de bestaande muur gekleefd, ofwel wordt eerst een lattenrooster geplaatst 
dat wordt opgevuld met isolatie. Over de isolatie komt een dampscherm en vervolgens een pleisterlaag of gipskarton. 
Buitenmuren langs de binnenkant isoleren is een delicaat werk wegens het risico op condensatievorming.

X

VLOERISOLATIE C     

•  Vloeren op volle grond

Isolatie onder de betonplaat Drukvaste isolatieplaten worden onder de betonplaat op een gestabiliseerde en vlakke grond geplaatst tussen twee wa-
terdichte schermen (PE-folie).

X C1

Isolatie tussen betonplaat en 
dekvloer

• Bij het gebruik van drukvaste isolatieplaten moet meestal eerst een egalisatielaag worden aangebracht waarin buizen 
(water, elektriciteit) worden weggewerkt. Tussen de isolatieplaten en de dekvloer wordt een folie geplaatst die enerzijds 
dienst doet als dampscherm en anderzijds vermijdt dat water uit de dekvloer tussen de isolatieplaten kan lopen. 

• Bij vloeren op volle grond volstaat als isolatie vaak een licht isolerende dekvloer i.p.v. isolatieplaten met dekvloer.
• Gespoten isolatiemateriaal (meestal PUR) kan rechtstreeks op de betonplaat en over de leidingen worden aange-

bracht. Deze manier van vloerisolatie geeft dikwijls de dunste totaaloplossing (voor een gelijke isolatiewaarde). 

X (X)

C1

C3

Isolatie op bestaande vloer Hierbij wordt de bestaande vloer behouden. Een dampscherm wordt op de vloer geplaatst, vervolgens isolatiemateriaal 
en tenslotte een nieuwe vloer (meestal plankenvloer).

X C4

•  Vloeren boven kelder, kruipruimte of buitenomgeving

Isolatie onder de betonplaat Vooral toegepast om bestaande vloeren langs de onderkant te isoleren. Enkele mogelijkheden:
• Isolatieplaten worden onder de betonplaat vastgekleefd of vastgeschroefd en afgewerkt met een beschermlaag.
• Gespoten isolatiemateriaal (meestal PUR) wordt met speciale apparatuur tegen de betonplaat aangebracht.

X X

Isolatie tussen betonplaat en 
dekvloer

Zelfde mogelijkheden als bij een vloer op volle grond. Bij een vloer in contact met de buitenomgeving (bv. boven een 
doorrit) worden meestal drukvaste isolatieplaten met dekvloer gebruikt i.p.v. een licht isolerende dekvloer om de dikte 
van het isolerend pakket te beperken.

X (X)

(X)  Deze isolatiemethode kan worden toegepast, maar is technisch moeilijk uitvoerbaar en/of erg ingrijpend, duur en/of minder performant.

www.eandis.be  078 35 35 34

Isolatiemethoden
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16 Hoogrendementsbeglazing (HR-glas)

Deze module bestaat uit een sokkel met 2 glazen stolpen, waarop bezoekers hun handen kunnen leggen. De ene stolp 
bestaat uit enkel glas, de andere uit superisolerend glas. Je voelt dat het enkel glas warm wordt wanneer er een lamp in 
de stolp brandt. Het superisolerende glas voelt veel koeler aan. Conclusie: Je verliest veel minder warmte met superisole-
rend glas. 

Bij deze module hoort ook een infobord ‘Hoogrendementsbeglazing (HR-glas)’.

Afmetingen 

Sokkel, stolpen en tekstpaneel: 85 cm breed x 45cm diep x 2m hoog 
Infobord: 75 cm breed x 75 cm hoog

Gewicht

± 60 kg

Verschil met gewoon dubbel glas 
• de binnenzijde van de glasplaten bevat een zeer 

dun, vrijwel onzichtbaar metaallaagje dat de warmte 
weerkaatst

• de spouw tussen de glasplaten is gevuld met droge 
lucht of edelgas, een uitstekende isolator

Voordelen van HR-glas
• houdt tijdens de winter de warmte binnen en 

de koude buiten
• isoleert 2 tot 3 x beter dan gewoon dubbel glas

 5 tot 7 x beter dan enkel glas
• geeft minder koudestraling, dus meer comfort

Hoogrendementsglas (HR-glas) 

Uw winst  
• vraag bij Eandis een REG-premie aan. Voor 

elke m² hoogrendementsbeglazing ontvangt 
u 12 euro (enkel ter vervanging van enkel 
glas door beglazing met een U-waarde* van 
≤ 1,1 W/m²K - max. 300 euro) of 
15 euro (ter vervanging van enkel of dubbel 
glas door beglazing met een U-waarde* van 
≤ 0,8 W/m²K - max. 375 euro) 

• u bespaart makkelijk tot 25 euro per m² 
per jaar door uw bestaande enkele 
beglazing te vervangen door HR-glas 

(*)  U-waarde?

 De U-waarde of warmtedoorgangscoëffi ciënt van bijvoorbeeld een raam 
geeft aan hoeveel warmte verloren gaat tussen binnen en buiten. Hoe 
lager de U-waarde, hoe beter het raam de warmte binnenhoudt. De 
maximale U-waarde van uw glas om een premie te krijgen is 1,1 W/m²K 
voor de vervanging van enkel glas en 0,8 W/m²K voor de vervanging van 
dubbel glas.

www.eandis.be  078 35 35 34

Grootte paneel 75 cm breed op 75 cm hoog
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17 Buitenzonwering

Dit is een sokkel waarop 2 gevels worden voorgesteld: één met zonwering en één zonder. Een thermometer geeft aan dat 
het koeler is waar zonwering aanwezig is. 

Bij deze module hoort ook een infobord ‘Buitenzonwering voor meer zomerconfort’.

Afmetingen 

Sokkel met gevel: 85 cm breed x 45 cm diep x 1 m 60 hoog 
Infobord: 75 cm breed x 75 cm hoog

Gewicht

± 60 kg

18  Budgetmeters

Opstelling van een budgetmeter die toont hoe  
het toestel eruit ziet en werkt.

Afmetingen

90 cm breed - 90 cm hoog

Gewicht

± 30 kg

Buitenzonwering
voor meer zomercomfort

Voorzie ramen aan een zuidoost-, 
zuid- en zuidwestgevel van buitenzonwering

Voordelen van buitenzonwering
• maakt aircotoestel en ventilator overbodig
• laat 85 tot 90 % van de zomerwarmte buiten
• houdt de zonnestralen tegen nog voor ze het vensterglas 

kunnen opwarmen
• beschermt uw leefruimten tegen oververhitting
• verlaagt de binnentemperatuur met 4 tot 6°C
• verbetert het energieprestatiepeil of E-peil van uw woning

www.eandis.be  078 35 35 34

Grootte paneel 75 cm breed op 75 cm hoog
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Doe-modules

Doe-modules zijn interactieve borden en opstellingen die de aandacht van de bezoekers trekken en interactie uitlokken.       

19 Vraag & antwoord - ‘elektro’

Dit is een groot paneel met een doorsnede-tekening van een woning en een reeks vragen over rationeel energiegebruik. 
Bezoekers moeten het juiste antwoord aanduiden op het paneel. Als het antwoord correct is, verschijnt de energiebespa-
ring op het bord (uitgedrukt in kWh).

Afmetingen

1 m 50 breed x 45 cm diep x 1 m 90 hoog

Gewicht

± 40 kg  (kader op steunen + voetjes)
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20  Draaischijf REG-tips

Dit is een recto verso REG-draaischijf (rationeel energiegebruik) met tal van besparingstips. Door aan de schijf te draaien 
zien bezoekers bij elke tip wat ze kunnen besparen. De schijf is gemonteerd op een kader met voetjes.

Afmetingen

1 m breed x 45 cm diep x 2 m hoog

Gewicht

± 35 kg  

Draai aan de schijf en je weet meteen hoeveel je elk jaar kunt besparen.  

Links vind je voor elke energiepost drie spaartips.

Rechts lees je af hoeveel je telkens kunt besparen*.

Pas de spaartips toe, het loont zeker de moeite 

Veel succes!

Met deze spaartip ... bespaar je jaarlijks ...

* Wij hebben hier de bedragen genomen voor een gemiddelde rijwoning voor 4 personen.
Hoeveel jij exact kunt besparen zal natuurlijk afhangen van de grootte van jouw woning en het aantal bewoners. 

9000143 - v1 09/09  -  v.u.: Luc Desomer, 
Communicatie en Externe relaties Eandis - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle - 
Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Makkelijke spaartips: 
kleine moeite, veel bespaard 

Met relatief kleine ingrepen kun je aardig wat bezuinigen op je energiefactuur. 

Dat hoeft niet altijd veel moeite en denkwerk te kosten. 

Met wat goede gewoonten kom je al een heel eind ver. 

Andere tips vragen eerst een investering, 

maar doen je energiefactuur aanzienlijk dalen.

40 euro
Zet de verwarming
één graadje lager

Deze draaischijf 
helpt je om te 

besparen

Draai aan de schijf en je ziet 
meteen hoe je jaarlijkse ener-
gieverbruik eruit ziet. Boven-
aan kies je een energiepost: 
verwarming, warm water ... 
onderaan krijg je info over 
het energieverbruik  in 
procenten van het totale 
verbruik.

Op de achterzijde van deze 
draaischijf vind je voor elke 
energiepost drie nuttige be-
sparingstips. Pas ze meteen 
toe en bespaar fors, zonder 
veel moeite.

Je verbruik gaat naar ...

... en staat voor ...

Verwarming

.)

REG

Slim omgaan 
met energie

Enig idee hoeveel energie je 

verwarming jaarlijks 

verbruikt? 

Welke energiepost weegt 

het zwaarst: koken, wassen 

of verlichting? 

En hoeveel kost je warm 

water en je diepvriezer nu 

eigenlijk per jaar? 

Allemaal vragen die best 

een antwoord krijgen. Want, 

wil je besparen dan moet je 

goed weten waar te begin-

nen. Je pakt best eerst het 

grootste verbruik aan.

www.eandis.be

60 %
van je totale energieverbruik
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21 Spaarlampen met energiefiets

De fiets is verbonden aan het paneel met daarop 1 gloeilamp en 5 spaarlampen. Door te trappen, gaan de lampen bran-
den. Hoe harder wordt getrapt, hoe meer spaarlampen beginnen te branden. De bezoeker stelt dan vast dat de gloeilamp 
pas begint te branden wanneer er al 5 spaarlampen licht geven. Zo voelt hij dat 1 gloeilamp evenveel energie vraagt als 5 
spaarlampen.

Bij deze module hoort ook het infobord: ‘Trap ze gloeiend ...’

Afmetingen

2 m breed x 2 m hoog x 2 m diep (opgesteld met fiets)

Gewicht

± 25 kg

Trap ze gloeiend …

de spaarlamp = een makkie
de gloeilamp = puffen geblazen

Gloeilamp Spaarlamp

25 watt 7 watt

40 watt 9 watt

60 watt 11 watt

75 watt 15 watt

100 watt 20 watt

* gerekend tegen 0,19 euro per kWh

Geef uw energie aan de lampen !
•	Fiets	en	produceer	zelf	elektriciteit	om	de	lampen	te	laten	branden.
•	Merk	het	verschil	tussen	het	elektriciteitsverbruik	van	een	spaarlamp	 
en	een	gloeilamp.

•	Een	spaarlamp	verbruikt	5	x	minder	elektriciteit	dan	een	gloeilamp	 
voor	dezelfde	hoeveelheid	licht	en	gaat	bovendien	10	x	langer	mee.	

Even	vergelijken
Het	vermogen	(in	watt)	van	een	spaarlamp	is	4	tot	5	x	lager	dan	dat	van	een	gloeilamp	 
voor	een	zelfde	lichtresultaat. 
 
•	Laat	u	een	gloeilamp	van	60	watt	 
gedurende	1	000	uren	(	±	1	jaar)	branden 
dan	verbruikt	u	60	kWh 
en	betaalt	u	11,4	euro	aan	elektriciteit*

•	Laat	u	een	spaarlamp	van	11	watt	 
gedurende	1	000	uren	(	±	1	jaar)	branden 
dan	verbruikt	u	11	kWh 
en	betaalt	u	2,09	euro	aan	elektriciteit*

Uw	winst
Een	woning	heeft	gemiddeld	een	20-tal	lampen.	Vervangt	u	10	gloeilampen	door	10	spaarlampen,	 
dan	bespaart	u	gemiddeld	490	kWh	(voor	1	000	branduren),	of	zo’n	93	euro*	per	jaar.
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Reservatieformulier
Kruis hieronder uw keuze(s) aan:
 

Infoborden
1 Eandis, altijd in uw buurt

2 Eandis - Nuttige contacten

3 Wie is uw distributienetbeheerder?

4 Wie is wie in de Vlaamse energiemarkt?

5 Eandis-logo

Info Roll-ups
6 Slim omgaan met energie in huis - Wat verbruiken 

toestellen?

7 Energie besparen: ons advies

8 Meten is weten - Hoe je energieverbruik opvolgen?

9 Premies 2013 - bestaande woning

10 Premies 2013 - nieuwbouw

11 Warmtepomp - Energiezuinig alternatief voor een 
verwarmingsketel

12 Zonneboiler - Gratis warmte van de zon voor uw 
warm water

13 Fotovoltaïsche cellen - Thuis elektriciteit  
produceren met zonnepanelen

Demomodules
14 Spaarlampenkoffer/energiemeter met bijhorende 

infobord

15 Isolatiehuisje met bijhorende infoborden

16 Hoogrendemetsglas (HR-glas) met bijhorend 
infobord

17 Buitenzonwering met bijhorend infobord

18 Budgetmeters

Doe-modules
19 Vraag & antwoord - elektro

20 Draaischijf REG-tips

21 Spaarlampen met energiefiets

Uw gegevens:

Gemeente:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam contactpersoon (ter plaaste):  ....................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ............................................................................................ E-mailadres:  .......................................................................................................................

Voor welke gelegenheid is het uitleenmateriaal bestemd (+ gelegeheidsadres):  .................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Op welk tijdstip kan het materiaal worden opgesteld (datum en uur):  ................................................................................................................................

Op welk tijdstip kan het materiaal worden weggehaald (datum en uur):  ...........................................................................................................................

Mail naar  
energiediensten@eandis.be

Of stuur terug naar  
Eandis,  
Energiediensten voor Lokale besturen,  
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
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Via een waaier aan diverse acties, ondersteunen uw distributienetbeheer-
der en Eandis u in een gedreven energiebeleid. Wij breiden ons dienstenaan-

bod nu uit met nieuwe energiediensten:

Energiebeheer in gebouwen

• Verwarming, koeling, ventilatie: stookplaatsen renoveren, regelingen installeren en 
correct afstellen, klimaatregeling en ventilatie installeren en optimaliseren.

• Verlichting: newlighting of relighting van de verlichtingsinstallatie.

• Gebouwenschil: dak, muur of buizen isoleren, hoogrendementsbeglazing plaatsen.

• Energiebeheer: dataloggers plaatsen, energiezorgplan opmaken, 
energieboekhouding voeren.

• Hernieuwbare energie: fotovoltaïsche panelen plaatsen, WKK installeren ...

• Sensibilisering: gebruikers van het gebouw informeren en sensibiliseren.

Energiebeheer van openbare verlichting

• Quickscan: doorlichting van uw openbare verlichting om het besparingspotentieel 
te detecteren en een voorstel van energiebesparende maatregelen, inclusief 
terugverdientermijn, te formuleren.

• Lichtplan: gedetailleerde lichtstudie van alle of slechts enkele straten van de 
gemeente.

• Masterplan: beleidsplan voor de openbare verlichting. 

Sensibiliserende producten en diensten

• Ecologische voetafdruk en koolstofvoetafdruk:  
voetafdruk en reductieplan opmaken. 

• Demonstratiemateriaal: mogelijkheid tot het lenen van lampenkoffers, maquettes die 
diverse isolatietechnieken in beeld brengen, mobiele infostanden ...

• Infosessies: het organiseren van infosessies rond REG voor inwoners en 
ondernemingen van de gemeente.

Het nieuwe dienstenaanbod is erop gericht een zo volledig mogelijke ondersteuning 
te bieden, van technische of administratieve ondersteuning tot projectuitvoering en 
opvolging van de besparingen. Ons pakket energiediensten gaat tot en met een 
totaaloplossing. U bent vrij om te kiezen op welke onderdelen u wenst in te tekenen.

Daarnaast is eventueel prefinanciering van investeringen in energiebesparende 
maatregelen mogelijk via derdepartijfinanciering.

En
er

gie
diensten voor Lokale Besturen Energiediensten Lokale besturen

Een overzicht


