
Het Avondje energie over 'Energie besparen zonder
investeren' is verplaatst naar maandag 31 oktober om 19.30
uur in de Energiewinkel. Het gaat over  eenvoudige
besparingen op stroom en gas, waar je nauwelijks geld voor
hoeft te investeren.

De avond wordt verzorgd door medewerkers van ZE en EAZ.
In verband met de te verwachten toestroom, vragen wij je van
tevoren aan te melden via contact@zutphenenergie.nl.

Huishoudens krijgen met ingang
van 1 januari 2023 een deel van
hun energierekening door de
overheid betaald. Dat geldt via
een prijsplafond voor gas en
stroom en geldt voor iedereen
zonder vast contract. De
regeling is ruimer dan de cijfers
die eerder de ronde deden.

Tot een jaargebruik van 1200m3

gas en 2900kWh stroom gelden
vaste prijzen van €1,45 per m3

en €0,40 per kWh. Daarboven
geldt de hogere marktprijs, die
dus per energiebedrijf, contract
en periode kan verschillen.

Alle huishoudens krijgen voor november en december 2022 €190 aan compensatie. Je hoeft
zelf geen actie te ondernemen, de korting wordt verrekend via de energienota.

De regeling is gunstiger geworden voor mensen die meer stroom verbruiken, bijvoorbeeld
omdat ze een (hybride) warmtepomp hebben. Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en
MKB met een relatief hoog energieverbruik wordt nog een oplossing gezocht.

Algemeen geldt dat bij verder gelijke omstandigheden de prijs voor stroom bij om | nieuwe
energie (waar ZE onder valt) lager is dan bij andere leveranciers.

                                                                                            Bron: EnergieAdvies Zutphen (EAZ)

Nu aardgas zo duur is, willen veel mensen van het gas af. Dat
is op zich prima, maar veel maatregelen die worden genomen
leiden juist tot hógere kosten en méér CO2 uitstoot.
EnergieAdvies Zutphen (EAZ) legt uit hoe dat kan.

In hoeveelheid warmte uitgedrukt levert 1m3 gas via een HR-
combiketel evenveel warmte als 10kWh stroom via elektrische
straalkacheltjes, elektrische geisers, elektrische cv-ketels,
boilers of infraroodpanelen. Stel 1m3 gas kost €1,45, dan kost
diezelfde hoeveelheid warmte met stroom minstens €4,50.
Wanneer je je woning gaat verwarmen met genoemde
noodoplossingen ben je dus véél duurder uit dan met een HR-
combiketel!

Sommige noodoplossingen zijn zelfs gevaarlijk! EAZ hoort verhalen van mensen die hun
terrasverwarmers naar binnen halen. Die vreten stroom en bovendien kunnen ze in huis door
oververhitting brand veroorzaken. Dus buiten laten en niet gebruiken!

Ook worden petroleum-, olie- en houtkachels ingezet als alternatief voor gas. Dit is slecht voor
je portemonnee, je gezondheid en het klimaat. Dat komt door de uitstoot van CO2 en
rookgassen. En omdat hout en olie minder energie opleveren dan gas is het ook relatief duur.
Natuurlijk kunnen er specifieke omstandigheden zijn, waardoor dit anders kan uitvallen.
Bijvoorbeeld als je gratis hout hebt voor je houtkachel, of omdat jouw zonnepanelen een
overschot aan stroom leveren wat je kunt gebruiken voor een elektrische kachel of
infraroodpaneel.

Advies van EAZ
Als je kosten wilt besparen, kan je beter het volgende doen. Stel de basisverwarming van je
huis in op bijvoorbeeld 17°C. Overdag ben je meestal actiever en dan is het met een warme trui
aan best te doen (uiteraard is dit persoonlijk, oudere mensen hebben vaak een hogere
kamertemperatuur nodig). Als je in de avond thuis bent, blijf dan warm met een (elektrisch)
kussen of deken. Als je toch nog plaatselijk en tijdelijk bij wilt verwarmen, doe dat dan met een
infraroodpaneel of een straalkachel.

De beste en uiteindelijk goedkoopste manier om een redelijk goed geïsoleerd huis te
verwarmen, is met behulp van een (hybride) warmtepomp. Die haalt voor elke kWh stroom die
erin gaat 3 tot wel 5kWh warmte van buiten! De investering in een warmtepomp is hoog, maar is
door de hoge energieprijzen véél rendabeler geworden. Zelfs als je daarvoor een lening nodig
hebt.

Kijk voor tips ook op: 
www.milieucentraal.nl/nieuwsberichten/gas-besparen-bij-huis-verwarmen.
Als je persoonlijk advies wilt voor jouw situatie, kun je elke maandag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur langskomen in de Energiewinkel (Overwelving 10, naast C&A). De adviseurs van EAZ
staan je graag te woord.

                                                                                            Bron: EnergieAdvies Zutphen (EAZ)

Veel mensen maken zich op dit moment zorgen of er deze
winter nog wel voldoende aardgas is voor hun verwarming. Of
ze niet in de kou komen te zitten. Dat is niet nodig, laat je niet
gek maken door geruchten die verspreid worden om mensen
in Nederland bang te maken.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om te voorkomen dat
we deze winter in Nederland in de problemen komen. De
gasreserves zitten in Nederland bijna vol. In Europa zitten we
ook al ruim boven de vereiste 80%. Bovendien is er in
Nederland gelukkig ook wetgeving, die zegt dat de levering
van energie aan huishoudens tot het laatst in stand gehouden

moet worden. Bedrijven worden eerder gekort en dat zijn in ons land veruit de grootste
gasverbruikers. Geen angst dus, er is genoeg gas voor jou!

                                                                                            Bron: EnergieAdvies Zutphen (EAZ)
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Voor leden, klanten en belangstellenden. Bekijk de webversie

Beste lezer,

Het energienieuws ontwikkelt zich
sneller dan onze maandelijkse
nieuwsbrief kan bijhouden. Daarom
deze extra editie, met dank aan onze
collega's van EnergieAdvies Zutphen
(EAZ).

Veel leesplezier!

De medewerkers van ZE

Oktober 2022 extra
 

Avondje energie naar 31 oktober
Regeling prijsplafond voor energie bekend
Let op als je van het gas af gaat!
Voldoende aardgas voor komende winter

Avondje energie naar 31 oktober

Regeling prijsplafond voor energie
bekend: gunstiger dan eerder gemeld

Let op als je van het gas af gaat!
Alternatieven zijn lang niet altijd
voordeliger

Voldoende aardgas voor de winter

Vorige nieuwsbrieven
2022: okt - sep - aug - jul - jun - mei - apr - mrt - feb - jan
2021: dec - nov - okt - sep - aug - jul - jun - mei - apr - mrt - feb - jan
2020: dec - nov - okt - sep - aug -  jul - jun - mei - apr - mrt - feb - jan
2019: dec - nov - okt - sep - jul - jun - apr - mrt - feb - jan
2018: dec - nov - okt - sep - aug - jul - jun - mei - apr - mrt - feb - jan
2017: dec - nov - okt-1 - okt-2 - sep - aug - jul - jun - mei

ZE wordt ondersteund door

Deze e-mail is verstuurd aan c.alberts@planet.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u contact@zutphenenergie.nl toe aan uw adresboek.

https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/8gzsgjzkdf/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/zncbyyngis/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/vninmkkiwy/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/bvkutfaug8/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/eh7olkukgn/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/etpwijo57q/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43
https://zutphenenergie.email-provider.eu/link/vh38f0kqgo/ranmw7qq85/tg6wjfrgi5/cd4nbeqtl2/8fq3p9vc43?account_id=vh38f0kqgo&campaign_id=ranmw7qq85

