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1. Wat houdt dat in: slimme aansturing? 
Je hoort steeds vaker de termen: ‘smart’ homes en slimme apparaten. Technieken die jouw leven 

een stuk simpeler maken en het huis(houden) van je overnemen. Wat houdt dat nou in, een smart 

home te hebben? Wat maakt deze slimme apparaten slim en je huis ‘smart’? Maken deze apparaten 

het leven daadwerkelijk gemakkelijker? Besparen ze energie? Zo ja, hoe dan? In de afgelopen 50 

jaar zijn woningen sterk geautomatiseerd. Wasmachines, wasdrogers, keukenmachines, centrale 

verwarming en veel andere elektronische apparaten maken het huishouden eenvoudig en makkelijk 

bij te houden. Eigenlijk zijn bijna alle huishoudelijke klussen en nutsvoorzieningen geautomatiseerd. 

De vraag is nu: kan het nog beter en vooral slimmer? Daar ligt voor fabrikanten van elektronische 

apparaten nu de grote uitdaging.

2. Wat is het voordeel van slimme aansturing in huis?
Een belangrijk onderdeel dat apparaten “slim” maakt is de aansturing van een apparaat. Door 

apparaten slimmer aan te sturen, kan je onnodig verbruik tegen gaan. Ook kan je het niet zichtbare 

sluipverbruik voorkomen. Daarmee draagt een goede aansturing bij aan het verlagen van de 

energierekening. Ook levert een goede aansturing en automatisering meer woongemak, comfort en 

heb je minder omkijken naar de apparaten in de woning. Een apparaat dat geen slimme aansturing 

ingebouwd heeft kan vaak naderhand nog slim gemaakt worden. Zo kan een goede aansturing van 

een “dom” apparaat een apparaat aanzienlijk “slimmer” maken.
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3. Hoe maak je een huis slim?
Een woning slimmer maken betekent dat je de aansturing van apparaten niet meer of zo min 

mogelijk handmatig bedient. Elektronische aansturing in combinatie met sensoren zorgen ervoor 

dat apparaten op het gewenste moment aan- of uitgaan. Slim betekent in dat geval dat dit systeem 

leert naar jouw persoonlijke wensen te luisteren en het optimale gebruik qua energieverbruik te 

bepalen.

3.1. Verbruiksmonitoren
De eerste stap om energie te besparen begint vaak door een beter begrip van het verbruik onder het 

motto: “meten is weten”. Door je verbruik te monitoren krijg je een beter inzicht in waar en hoe je het 

best energie kunt besparen. Verbruiksmonitoren meten het elektriciteitsgebruik van apparaten in je 

huis. Hierdoor kan je makkelijk bepalen welke apparaten veel energie gebruiken. Het energieverbruik 

in huis kan je meten met behulp van de centrale (slimme) meter in de meterkast, maar ook apart per 

apparaat.

Stopcontact energiemonitor

Een stopcontact energiemonitor of energiemeter gebruik je om meer inzicht te krijgen in het 

elektriciteitsverbruik van elektronische apparaten in huis te krijgen. Je stopt de energiemeter in het 

stopcontact en daarin vervolgens de stekker van het apparaat waarvan je het energiegebruik wilt 

meten. Op het display van de energiemeter lees je de gebruiksgegevens.
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De meeste energiemeters geven het huidige energieverbruik aan in het aantal Watt (ofwel vermogen) 

en het elektriciteitsverbruik in kWh. Vooral dit laatste is belangrijk om een goed beeld te krijgen van 

het elektriciteitsgebruik van een apparaat. Een waterkoker heeft bijvoorbeeld een hoog vermogen 

(Wattage of Watt) maar staat niet continu aan. Dit betekent dat over een heel jaar gezien het 

elektriciteitsverbruik in kWh - daar waar je voor moet betalen – niet hoog uit. 

Een energiemeter meet het verbruik in kWh vanaf het moment dat het apparaat op de energiemeter 

is aangesloten. Door de elektriciteitsprijs in te tikken kan je vaak ook de waarden in euro’s af lezen. 

Zo weet je exact wat je betaalt aan elektriciteit voor een apparaat. De gemiddelde prijs voor een 

energiemonitor ligt tussen de €10 en €25.

Digitale applicatie met energiemeters

Er zijn ook energiemeters die je kan koppelen aan een digitale applicatie op je telefoon of computer. De 

energiemeters hebben zelf geen scherm maar communiceren de data met de monitoring applicatie. 

Via de applicatie krijg je inzicht in je energieverbruik door middel van gegevens en grafieken. Vaak 

kan je via de applicatie ook de meter aan- of uitzetten en zelfs aan een tijdschema koppelen. De 

gekoppelde energiemeters werken dan tegelijkertijd ook als stand-by killer en schakelklok. 

Energiemeters die met een digitale applicatie zijn uit te lezen kosten ongeveer €50.

Slimme meter

De slimme meter is het digitale alternatief voor de oude analoge elektriciteitsmeter in de meterkast. 

De meter houdt net als de oude meter het totale energieverbruik in de woning bij maar is beter 

geschikt voor het monitoren van meer algemeen energieverbruik in huis. Het digitale signaal maakt 

het makkelijk om het verbruik via een tablet of computer uit te lezen en te analyseren. Er zijn steeds 

meer (gratis) applicaties en software op de markt die hierbij kunnen helpen. 
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Deze applicaties geven meer inzicht in je elektriciteitsverbruik en herkennen sluipverbruik. Sommige 

applicaties zijn zo geavanceerd dat ze ook het verbruik van specifieke apparaten herkennen. 

Er bestaan ook applicaties op de markt waarmee je een analoge meter slim kan maken. Via het 

wifi-netwerk, worden de gegevens van de meter dan aan de bijbehorende software doorgegeven 

waardoor je ook hier het verbruik van kan monitoren. Bij deze meters is het wel zo dat ze alleen het 

verbruik en niet de opwekking (door middel van zonnepanelen) van elektriciteit wordt weergegeven. 

Bij een digitale slimme meter kan dit wel.

3.2. Stand-by killers
Sluipverbruik of het verbruik van elektronische apparaten die in stand-by staan is het 

elektriciteitsverbruik van een apparaat op het moment dat het apparaat niet actief gebruikt wordt, 

maar toch niet helemaal uit staan. Dit verbruik wordt bij een televisie bijvoorbeeld veroorzaakt 

door een zender/ontvanger in het apparaat die actief blijft zodat deze op afstand te bedienen is 

met een afstandsbediening. Zolang de stekker van een apparaat in het stopcontact zit is er kans 

op sluipverbruik. Door de toename aan apparaten in huis neemt het sluipverbruik dan ook toe. 

Gelukkig is sluipverbruik ook heel makkelijk te voorkomen. Volgens Milieu Centraal is een gemiddeld 

huishouden ongeveer 450 kWh aan elektriciteit aan sluipverbruik kwijt, dit kost je ongeveer €100 per 

jaar.

Bespaarstekker

De bespaarstekker of stand-by killer heeft als doel om sluipverbruik tegen te gaan. De bespaarstekker 

wordt tussen het stopcontact en stekker van een apparaat geplaatst. Op de bespaarstekker zit een 

schakelaar die je aan of uit kan zetten. Als de stekker op uit staat, gaat er geen elektriciteit richting 

het apparaat en op deze manier voorkom je het onnodige sluipverbruik. In de simpelste vorm kan er 

maar één apparaat worden aangesloten maar er zijn ook stekkerblokken waar meerdere apparaten 

individueel of tegelijk aan of uitgezet kunnen worden.

Een bespaarstekker is niet alleen handig voor elektronische apparaten zoals televisies, dvd-spelers of 

radio maar ook voor (halogeen)lampen die op een transformator aangesloten zijn. De transformatoren 

van deze lampen verbruiken namelijk behoorlijk veel elektriciteit, ook als de lampen uit staan. Beter 

is om de halogeenlampen inclusief transformator te vervangen voor ledverlichting. 
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Die gebruiken een 1/6e aan elektriciteit dan halogeenlampen. Tegenwoordig bestaan er ook 

bespaarstekkers die naast een handmatige inschakeling ook met een afstandsbediening of via een 

applicatie bediend kunnen worden. Bespaarstekkers die met een applicatie werken, kunnen vaak 

ook tegelijkertijd het energieverbruik monitoren of als schakelklok functioneren.

Schakelklok

De schakelklok is een variatie op de bespaarstekker 

en voorkomt ook sluipverbruik in de woning. In 

plaats van een aan/uit schakelaar die handmatig 

omgezet moet worden werkt de schakelaar met 

een timer die op basis van de ingestelde tijd het 

verbonden apparaat aan of uit zet. Schakelklokken 

worden vaak gebruikt als inbraakpreventie. Tijdens 

vakanties wordt dan een lamp aangezet op een 

specifiek tijdstip zodat insluipers het idee krijgen 

dat er iemand in de woning aanwezig is.

De meeste schakelklokken worden ingesteld zodat die op vaste tijden op de dag aan staan. Er zijn 

ook schakelklokken die nadat ze aan worden gezet voor een bepaalde periode aan blijven staan. 

Deze laatste versie heet ook wel een “opladerstop” en wordt vooral gebruikt om het opladen van 

mobiele apparatuur zoals laptops en telefoons na een bepaalde tijd uit te schakelen. De stekker gaat 

dan bijvoorbeeld na 4 of 8 uur uit.

Schakelklokken worden ook veel toegepast bij (tuin)verlichting, voor de verlichting in aquariums 

of voor elektrische boilers. Het sluipverbruik van een kleine elektrische (keuken)boiler ligt is al snel 

ongeveer 150 kWh per jaar. Door de elektrische boiler ’s avonds voor het slapen automatisch uit te 

schakelen bespaar je zeker €30 per jaar. Heb je ’s nachts een lager elektriciteitstarief dan kun je er 

ook voor kiezen de boiler ’s nachts op te laten warmen en juist overdag uit te zetten. De inhoud van 

de boiler moet dan wel groot genoeg zijn om je gedurende de dag van voldoende warm water te 

voorzien. Met een digitale schakelklok kun je meerdere schakelmomenten programmeren.
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Masterswitch

In een “smart home” waarbij alle apparaten met 

elkaar verbonden zijn is het mogelijk dat alle 

verlichting, multimedia, witgoed, verwarming en 

meer, allemaal tegelijk uit te schakelen. Je maakt 

dan gebruik van een zogenaamde “masterswitch” of 

hoofdschakelaar. Erg handig als je met 1 knop alle 

‘overige’ apparaten ’s avonds of als je het huis verlaat 

uit kan zetten.

Een masterswitch hoeft niet per se een fysieke knop of schakelaar in huis te zijn. Sterker nog, zeer 

waarschijnlijk is dit een digitale schakelaar die je niet ziet. Door middel van Geofencing, weet een 

applicatie of jij en je medebewoners in huis aanwezig zijn. Ben je een paar meter van je woning 

vandaan dan gaat alles uit en de beveiligingssystemen aan.

Geofencing
Geofencing is vrij nieuw en is het schakelen van apparaten op basis van (geografische) locatie in 

plaats van op basis van tijd (zoals bij de schakelklok) en wordt vooral toegepast in combinatie met 

slimme apparatuur en smartphones. Het GPS-signaal van je smartphone herkent dan als je buiten een 

bepaalde afstand van je huis bent. Deze afstand is het zogenaamde “geofence” ofwel “geografische 

hek” om je huis. Zodra je hierbuiten bent schakelt het systeem de gekoppelde apparaten uit.

Zo kan je dus stellen dat het sluipverbruik van apparaten zowel via een handmatige, digitale of 

geautomatiseerde wijze voorkomen kan worden.

3.3. Slimme aansturing
In de afgelopen decennia zijn er verschillende huishoudelijke apparaten uitgevonden om het 

huishoudelijke leven eenvoudiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan vaatwassers, wasmachines, 

waterkokers, koffiezetapparaten en de stofzuiger. Apparaten die enorme hoeveelheden tijd besparen. 
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Inmiddels zijn deze apparaten niet meer weg te denken uit je woning en is er een volgende revolutie 

op gang gezet. Het slim aansturen van apparaten. Niet alleen van huishoudelijke apparaten maar 

ook functionele zaken zoals zonwering, verlichting en verwarming. Het doel van slimme aansturing 

is om het moment van aansturing - bijvoorbeeld wanneer de zonwering wel of niet omlaaggaat - 

automatisch te regelen. Kort gezegd: het apparaat bepaalt zelf wanneer het aangaat en niet meer de 

handbediende aan/uit knop.

Schakelaars voor zonwering, rolluiken & jaloezieën

Zonwering, rolluiken en jaloezieën kunnen je helpen het wooncomfort te verhogen. Met name in 

de zomer als de zon schijnt kan het erg prettig zijn als de zonwering automatisch inschakelt. Zo 

voorkom je een overdosis zoninstraling waardoor het aanzienlijk comfortabeler in huis blijft. Heb 

je in de zomer een airconditioningsysteem of ventilatoren aanstaan, dan kan een goede zonwering 

behoorlijk schelen op de elektriciteitsrekening. Met slimme aansturing zorg je ervoor dat je 

airconditioningsysteem niet onnodig hard staat te loeien terwijl de zonwering omhoog blijft en de 

zon ondertussen de woning opwarmt.

Slimme dimmers voor verlichting

Met een dimmer kan je de lichtintensiteit van de lampen aanpassen naar het gewenste niveau. De 

dimmer neemt een deel van de netspanning weg en dimt daarmee de lamp. De dimmer zorgt zo 

voor een verlaging van het energieverbruik. Met een slimme dimmer kun je de lamp op afstand 

inschakelen en programmeren zodat deze automatisch de lamp dimt op een bepaald tijdstip of 

afhankelijk van het licht buiten.
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Dimmen
Dimmen gebeurt vaak niet in 1 op 1. Met name bij ouderwetse gloei- of halogeenlampen betekent 50% 

minder licht niet automatisch ook 50% minder elektriciteitsverbruik. Dim je deze lampen tot een helft 

van de lichtintensiteit, dan bespaar je maar een kwart van de energie.Ledlampen zijn beter te dimmen, 

het verbruik van een ledlamp loopt wel 1 op 1 terug met een dimmer. Daarnaast zijn ze ook een stuk 

zuiniger dus als je overweegt om een nieuwe dimmer aan te schaffen is het verstandig om ook meteen 

de lamp te vervangen en over te stappen op ledverlichting.

Slimme huishoudelijke apparaten

In nieuwe huishoudelijke apparaten zit soms ook al een slimme aansturing ingebouwd. Een goed 

voorbeeld is de stofzuiger(robot) die continu zorgt voor een stofvrij huis en de hele woning stofzuigt 

terwijl je er geen omkijken naar hebt. De stofzuiger heeft een ingebouwde batterij en weet zelf 

wanneer deze weer opgeladen moet worden. Andere voorbeelden zijn de vaatwasmachine, droger 

of wasmachine die pas aangaan wanneer er niemand aanwezig is of wanneer het daltarief (van 

elektriciteit) ingaat.

Slimme aansturing door sensoren

Anders dan handbediening van een standaard aan/uit knop op de muur is het ook mogelijk om door 

middel van sensoren apparaten aan te sturen. Zo kun je met geluid, licht, via een app of andere 

sensoren apparaten in huis of een specifieke ruimte aansturen.
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Geluid

Met sensoren die geluid op een bepaalde frequentie gebruiken kun je verlichting maar ook andere 

apparaten aansturen. Een veel gebruikte gimmick in Hollywood films. Vaak met als doel de 

welvarendheid of luxe van een huis te benadrukken. Toch is het hebben van geluidschakeling geen 

luxe aangelegenheid en is het een vrij simpele techniek om te gebruiken.

Licht

Je hebt verlichting in de meeste gevallen pas nodig zodra het buiten donker wordt. Andersom geldt 

dit voor zonwering. Met een lichtsensor kun je ervoor zorgen dat de lichtintensiteit in een specifieke 

ruimte altijd comfortabel is. Tijdens de schemering zorgt de aansturing ervoor dat de verlichting 

langzaam feller wordt naarmate het donkerder wordt. In de late ochtend zal de zonwering uitrollen 

wanneer het zonlicht voor te veel licht in de ruimte zorgt.

CO2

De aanwezigheid van mensen in een ruimte kan gemeten worden door CO2 sensoren. Wanneer er 

een grote verandering in het CO2 gehalte gemeten wordt in een ruimte, zal automatisch de ventilatie, 

verwarming en verlichting aangaan.

Siri/Alexia/Google

Met spraakapps in combinatie met domotica ingebouwd of toegevoegd aan apparaten kun je 

functies in huis aansturen zoals de tv, radio, verwarming en verlichting. Je kunt met deze apps ook 

regels inbouwen waardoor je niet altijd dezelfde commando’s hoeft te geven maar dit automatisch 

doet wanneer je een bepaalde handeling verricht. Bijvoorbeeld wanneer je de voordeur opent of 

dicht doet.

3.4. Slim verwarmen
Voor veel mensen is comfort een van de belangrijkste aspecten van een woning. Daar is verwarming 

een belangrijk aspect in. In de meeste woningen is een cv-ketel geplaatst die de woning verwarmt 

via radiatoren en/of vloerverwarming. De aansturing loopt via een centrale thermostaat en werkt 

daardoor vrij eenvoudig. Toch is in veel woningen het verwarmingssysteem niet optimaal geregeld 

en valt er veel te verbeteren. 
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Kamers die niet op de gewenste temperatuur zijn of niet op het juiste moment, slecht      

programmeerbare thermostaten, onnodige verspilling van warmte wanneer niemand aanwezig 

is en een onbehaaglijk gevoel in sommige hoekjes van de woning. Met slimme aansturing van je 

verwarming voorkom je koude problemen en verhoog je het comfort in huis.

Slimme thermostaat

Een slimme thermostaat houdt bij het 

verwarmen van de woning rekening met 

jouw gedrag. Het prettige aan een slimme 

thermostaat is dat je, in tegenstelling tot 

ouderwetse thermostaten, niet meer zelf 

de klok hoeft te programmeren. Daarnaast 

kun je eenvoudig de verwarming op afstand 

bedienen met een tablet of smartphone. 

Sommige slimme thermostaten geven je ook inzicht in het energieverbruik. Je ziet bijvoorbeeld in 

een grafiek of je veel of weinig gas verbruikt ten opzichte van andere vergelijkbare huishoudens.

Een slimme thermostaat regelt automatisch het opwarmen van je huis, daarbij leert de thermostaat 

van jouw gedrag. Vandaar de naam ‘slim’. Door het slim aansturen van het verwarmingssysteem 

bespaar je uiteindelijk fors op je stookkosten. Gemiddeld genomen is een besparing van 10-15% op 

je stookkosten mogelijk.

Pompschakelaars

Heb je vloerverwarming in huis? Dan heb je ook een circulatiepomp. Deze pomp zorgt ervoor dat 

het warme water dat uit de cv-installatie komt door de vloerverwarming stroomt. Niet alleen is het 

energieverbruik van oudere pompen vrij hoog, ze staan vaak ook continu aan. Wanneer je geen 

verwarming uit hebt staan is dat niet nodig en zonde van de energie. Met een pompschakelaar 

voorkom je dit vrij eenvoudig en scheelt je dat flink op de energierekening. Je kunt met een 

pompschakelaar namelijk al snel rond de €70 per jaar besparen (bron: MilieuCentraal). Aangezien de 

kosten van een goede pompschakelaar tussen de €50 en €80 ligt, is dit een investering die je binnen 

een jaar terug hebt verdiend.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers/
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Een pompschakelaar bestaat uit een stekker en een temperatuur sensor of warmtevoeler. De 

pompschakelaar plaats je tussen het stopcontact en de stekker van de circulatiepomp en de voeler 

wordt bevestigd op de aanvoerleiding van de vloerverwarming. Als de thermostaat in de woning 

bepaalt dat de woning warm genoeg is en de cv-ketel uitschakelt daalt de temperatuur in de 

aanvoerleiding en dit wordt door de voeler geregistreerd. 

De pompschakelaar weet dat de cv-ketel uitstaat en zet in dat geval de circulatiepomp uit. Als de 

cv-ketel weer aangaat zal de voeler dit merken aan de verhoging van het tempartuur in de leiding en 

zet de pomp vervolgens weer aan. Hierdoor draait de pomp alleen als het echt nodig is. Een simpel 

maar effectief systeem.

In de zomer, als de vloerverwarming voor lange tijd uit staat, is er kans dat er kalkaanslag in de 

leiding ontstaat. Kies daarom voor een pompschakelaar die elke 24 uur toch nog even de pomp laat 

draaien om dit tegen te gaan. De meeste moderne pompschakelaars hebben deze optie.

Slimme thermostaatknop

In de meeste woningen is een regelbare thermostaat 

aanwezig die zorgt voor de aansturing van de cv-ketel 

en het op temperatuur houden van de woning. De 

thermostaat is het ‘hart’ van de verwarming in huis. Het 

probleem met dit soort centrale thermostaten is dat je niet 

elke ruimte afzonderlijk kan inregelen. Heb je een kantoor 

of studieruimte aan huis en wil je alleen deze ruimte 

verwarmd hebben en niet de hele woning dan is dat 

ingewikkeld in te regelen met een centrale thermostaat.

Met een slimme thermostaatknop regel je eenvoudig de temperatuur van een specifieke ruimte. Met 

een slimme thermostaatknop, ook wel thermostatische radiatorkraan genoemd, verwarm je elke 

ruimte in huis apart van elkaar. Wil je het op de slaapkamer in de nacht 150C hebben en het begin 

van de ochtend 200C, dan kan dat met een slimme thermostaatknop. De (slimme) thermostaatknop 

programmeer je precies zoals jij het wilt.
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4. Waar moet je op letten bij de aanschaf van slimme  
apparaten?
Veel slimme (aansturings-)apparaten werken volgens het plug-and-play systeem of zijn standalone. 

Dit betekent dat je naast het apparaat niets anders nodig hebt dan het apparaat zelf. Uiteraard mag 

een stopcontact niet ontbreken maar dat spreekt hopelijk voor zich. 

Als je overweegt om meerdere apparaten met elkaar te laten samenwerken dan is het belangrijk om 

ook een aantal andere elementen van slimme aansturing te bestuderen.

Protocol

Een protocol is een set regels die bepalen hoe verschillende apparaten met elkaar communiceren. 

Dit kan via een vaste kabel gaan of via draadloze verbindingen. Er zijn verschillende protocollen 

die apparaten met elkaar kan koppelen. Wifi en Bluetooth zijn twee hele bekende voorbeelden van 

protocollen. Slimme apparaten in huis gebruiken soms deze protocollen maar kunnen ook hun eigen 

protocollen hebben die specifiek voor slimme apparaten in huis zijn ontwikkeld. Bekende protocollen 

die gebruikt worden voor slimmen apparaten in huis zijn Wifi, Bluetooth, Z-wave, Zigbee en Thread. 

Als je een apparaat koopt en je wilt deze met een ander apparaat laten bedienen of andere manier 

laten communiceren dan is het belangrijk dat ze beide hetzelfde protocol ondersteunen. Is dat niet 

het geval dan kun je ze niet met elkaar laten samenwerken.

Internet: Kabels en draadloos

Een kabel is de beste manier om apparaten met elkaar of met de router en het internet te verbinden. 

Bedenk dus goed hoe je kabels gaat aanleggen in huis. Als je gaat verbouwen kan het slim zijn om 

kabels in de muren te verwerken net zoals je dat doet met elektriciteitskabels. Als je apparaten 

draadloos wilt verbinden zorg dan voor een goed router die alle apparaten zonder problemen met 

elkaar verbindt.
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De internetrouter

Internet is uiteraard erg belangrijk om te hebben in een huis waar je met slimme apparaten aan de 

slag gaat. Bedenk daarbij ook goed dat de router een van de belangrijkste onderdelen is van het 

slimme netwerk. De meeste standaardrouters die je krijgt bij het afsluiten van een abonnement op 

internet zijn niet erg geschikt om een complete woning vol met apparaten met elkaar te verbinden.

Een router heeft net als een computer een processor. De processorkracht van een router maakt het 

mogelijk om alle apparaten te voorzien van een optimale internetverbinding. De router zorgt voor 

een stabiel en snel signaal en is de toegangspoort. Als je een router aanschaft dan is het verstandig 

om te kijken naar de processorkracht en het werkgeheugen. Hoe meer daarvan aanwezig, des te 

beter dit is voor het aansturen van apparaten.

5. Wat levert een slimme aansturing van apparaten op?
Wat slimme aansturing van je apparaten je exact oplevert zal voor iedereen anders zal zijn. Veel heeft 

te maken met hoe jij een woning gebruikt en of je veel waarde hecht aan woongemak. Voor de ene 

persoon is het handmatig afwassen van de vaat geen enkel probleem en waterbesparend, de ander 

zal juist veel warm tapwater verslinden en er continu tegenop zien. In dat laatste geval is een apparaat 

– in dit geval een vaatwasser – een welkome toevoeging. In sommige woningen wordt er dus soms al 

heel bewust gekeken naar het verbruik van apparatuur, in andere woningen is met gemak 1.000 kWh 

per jaar te besparen. Toch zijn in bijna elk huis, nog apparaten die onnodig elektriciteit te verbruiken. 

Dit heb je vaak als woningeigenaar niet door maar kan je met de juiste meetapparatuur snel te weten 

komen. Ga dus op zoek naar waar in jouw huis de winst te halen valt. De meeste apparaten die we 

hierboven hebben behandeld kan je vinden in webshops of bouwmarkten. Wil je het grootser aan 

gaan pakken? Vraag dan een elektricien of installateur om te helpen.
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6. Slimme apparaten kopen of een vakspecialist zoeken
Als je zover bent om slimme apparaten aan te schaffen of je huis ‘slim’ aan te laten sturen dan is het 

misschien verstandig om de hulp in te schakelen van een elektricien of elektrotechnisch installateur. 

Neem daarvoor contact op met GreenHome. Zij kennen specialisten die betrouwbaar zijn en bij jou 

in de regio bekend zijn.

Wil je meer weten over verlichting en slimme apparaten in huis? Lees alle artikelen over slimme 

apparaten op de GreenHome kennisbank. kennis.greenhome.nl. In dit artikel op de GreenHome 

kennisbank lees je meer over de pompschakelaar die de waterpomp van je vloerverwarming slim 

energiezuinig regelt.

https://kennis.greenhome.nl/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
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Verder lezen over slimme aansturing?
Dit ebook is slechts een beknopte introductie over en slimme apparaten en aansturing in huis. Ben 

je na het lezen van dit ebook enthousiast geworden om je huis slimmer te maken, en wil je graag 

meer weten? GreenHome helpt je graag verder:

1. Lees alles over slimme aansturing op onze kennisbank
Ga naar kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten. Hier vind je meer informatie over alle soorten 

energiezuinige apparaten en verlichting.

2. Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte aanvragen 
voor het slimmer maken van je huis?
Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving een huis energiezuiniger en slimmer kan maken? Via 

het GreenHome platform vindt je betrouwbare vakspecialisten die deze klus kunnen uitvoeren.

 

              greenhome.nl

3. Heb je nog vragen? Onze specialisten staan voor je klaar!

Manuel Oppenoorth   Theodoor Koelewijn

Technisch Adviseur   Technisch Adviseur

     088 525 4100         088 525 4100

https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten
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www.GreenHome.nl
GreenHome is partner van ruim 50 gemeenten

Ga voor meer informatie naar:

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit Ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die 
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit Ebook.

Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom 

zijn wij gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met ruim 50 gemeenten in Neder-

land, bouwen wij aan het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. 

Ons doel is om verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou 

zoveel mogelijk willen ontlasten: het is tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen 

met energiezuinig en duurzaam wonen.


