
Het prijsplafond en jouw energiedisplay
Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt een prijsplafond op 
energie. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. Wat dit prijs-
plafond betekent en hoe je de energiedisplay kunt gebruiken om dit prijsplafond 
in de gaten te houden, leggen we je graag uit.

Prijsplafond gas
• Voor gas staat het plafond op 1200 kubieke meter (m3) per jaar. 
• Per kubieke meter gas betaal je, tot je dit plafond hebt bereikt, maximaal  

€ 1,45. 
• Het verbruikte gas boven dit prijsplafond reken je af tegen het tarief uit jouw 

energiecontract. 

Prijsplafond elektriciteit
• Voor elektriciteit staat het plafond op 2900 kilowattuur (kWh) per jaar.
• Per kilowattuur elektriciteit betaal je, tot je dit plafond hebt bereikt, maximaal 

€ 0,40.
• De verbruikte elektriciteit boven dit prijsplafond reken je af tegen het tarief uit 

jouw energiecontract. 

Hoe hou je dit prijsplafond in de gaten met je energiedisplay?
Dit doe je door je tarieven aan te passen en het budget aan het prijsplafond te 
koppelen. Je doet dit als volgt:

1. Pas op 1 januari 2023 je tarieven aan, je 
leest in deze folder hoe je dit doet.  
Gebruik de tarieven: € 0,40 per kWH en  
€ 1,45 per m3.  

2. Pas je budget aan. Ga hiervoor naar: 
Menu (links boven, de drie streepjes)  
> kies Instellingen > kies Budget 

• Vul voor elektriciteit 97 euro in en voor 
gas een budget van 145 euro.

De display berekent hoeveel je per dag/week/maand mag verbruiken. Hiermee 
houdt de energiedisplay rekening met de seizoenen. Je hebt in de wintermaanden 
bijvoorbeeld meer budget dan in de zomer. 

Zolang je binnen budget blijft, weet je dat je onder het prijsplafond blijft. Dat kun 
je per dag zien (probeer in het groen te blijven) maar ook per week/maand/jaar.

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Waterweg Wonen aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze informatie.


