
Wil je meer informatie of tips over het gebruik  
van de energiedisplay?

Bekijk voor meer informatie www.waterwegwonen.nl/energiedisplay  
of scan de QR code met je smartphone. Op de website vind je tips, 
ervaringsverhalen en filmpjes 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 94 62

De energiedisplay wordt je gratis  
aangeboden door Waterweg Wonen.

Gefeliciteerd 

met jouw gratis 

energie display!

Wat is een energiedisplay?

Op de energiedisplay zie je jouw verbruik 
en kosten van gas en elektriciteit. 
Een energiedisplay sluit je aan op je 
slimme meter en is onafhankelijk van 
energieleveranciers. 

Als je de energiedisplay aan jouw wifi koppelt, 
worden updates automatisch geïnstalleerd. 
De leverancier verzamelt geen verbruiksgegevens. 

Verlaag je 
energieverbruik 
met de energie-
display 



Energieverbruik verminderen

Met de energiedisplay zie je 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. 

Zo heb je snel verdiend:

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

• Douche korter of minder vaak. De gemiddelde douchetijd is 9 minuten. 
Een gemiddeld huishouden dat altijd 5 minuten doucht, bespaart op 
jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en 60 m3 gas. Bij een gasprijs 
van 1 euro per m3 is dat bij elkaar € 90 per jaar. 

• Zet je thermostaat een graadje lager, dit scheelt je € 157,- per jaar.

Een huishouden van 2 personen houdt zo al snel € 250,- per jaar over!*

*Besparingen zijn gebaseerd op gemiddelden en gemiddelde tarieven  
(CBS tarieven € 0,40 per kWh en € 1,75 per m3 (prijspeil: januari 2022).

Bekijk je huidige elektriciteits-
verbruik. Zet hiervoor je 
energiedisplay in kW modus.

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

Check vervolgens het verbruik 
van elektriciteit op de 
energiedisplay. Hoe laag is 
jouw verbruik nu?

Zet de verwarming eens 1 graad lager.

Probeer de verwarming een uur 
voordat je gaat slapen op 16 graden 
te zetten.

Aan de slag met je energiedisplay
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Verlaag je elektriciteitsverbruik

Slim verwarmen

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 verbruiken, maar die  
je bijna niet gebruikt?  
Haal de stekker van die 
apparaten eruit.

Ventileer, ook in de winter. Het 
opwarmen van droge lucht 
kost minder energie dan het 
opwarmen van vochtige lucht. 

Tip!

Zet je energie-

display op een 

goed zichtbare 

plek in huis.

Energietarieven aanpassen

Als je energietarief wijzigt, kun je dit eenvoudig zelf aanpassen.  
Druk op de drie witte streepjes links bovenin het scherm om het menu  
te openen. 

Ga naar instellingen -> Extra’s -> 
Wizard
De display vraagt naar het land 
(Nederland) en om de tarieven. 
Voer de totale tarieven (inclusief 
belastingen) voor elektriciteit  
(per kWh) en voor gas (m3) in.  
De jaarlijkse kosten en kortingen 
vul je niet in. Deze bedragen kun je 
niet verlagen door minder energie 
te verbruiken.

 
Wisselknop kW/Watt en m3 
of euro’s

3
De kleur geeft je verbruik aan 
(groen = normaal, oranje/rood = 
hoger dan normaal)

4
Hoe hoger de 
gasvlam, hoe 
meer gas je 
verbruikt

5

2
Je ziet hier je 
elektriciteitsverbruik in 
kW/Watt of in euro’s

1
Je ziet hier 
wat je op 
dit moment 
verbruikt


