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Krijg het niet te warm van je verwarmingsfactuur.
Dankzij de Warmtecheque van Mazout haal je nu extra voordelig een nieuwe Optimaz of Optimaz-elite installatie in huis. 
Zo bespaar je vandaag meteen een pak centen op jouw investeringskost. En je kan er zeker van zijn dat je energieverbruik 
morgen een stuk lager zal zijn. Ontdek onze actie en download je Warmtecheque op www.warmtecheque.be

Kijk maar op www.warmtecheque.be 
Warm voor de toekomst
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 ‘Duur’, ‘weinig nuttig’, ‘lastig te installeren’…domotica-

installaties slepen voor veel mensen een kwalijke 

reputatie mee. Het HomeWizard-systeem bewijst 

dat het ook anders kan. 

De HomeWizard bestaat uit een centrale controle-

unit waarop u verschillende sensoren en

bedieningspanelen kan aansluiten, naargelang 

de toepassing. Eén specifi eke kit heeft als doel 

energie besparen: de HeatLink. 

De HeatLink is dé logische upgrade van uw bestaande 

thermostaat. Meestal zijn die lastig te bedienen en te 
programmeren en niet fl exibel genoeg om zich aan 

te passen aan de huisbewoners. De HeatLink regel je 

rechtstreeks met de HomeWizard-app op je smart-

phone. Kom je vroeger thuis dan verwacht? Onderweg 

kan je je verwarming al aan zetten. Ben je de deur al uit 

en de verwarming vergeten uit te zetten? Eén druk op 

de knop en hij staat zo weer af. 

De HeatLink werkt nu al samen met alle ketels die het 

‘OpenTherm’-protocol ondersteunen (o.a. Vaillant, Bulex, 

Viessmann,…). Er worden voortdurend nieuwe functies 

en comptabiliteit aan de HomeWizard toegevoegd. 

Voor het ultieme comfort. 

De aankoop van een HomeWizard heeft u, dankzij de

 energie die bespaart, heel snel terugverdiend. Een 

starterskit (een centrale unit, drie schakelaars en een 

thermometer) haalt u vanaf € 239 in huis. De Heat Link 

komt op € 129. Voor de rest zijn er geen abonnements-

kosten of bijkomende extra’s. Zelfs de smartphone-app 

is helemaal gratis. 

Wie stap voor stap zijn systeem wil uitbreiden en nog 
meer wil besparen, zit ook goed met de HomeWizard. 

Kits om met meteen alle verlichting uit te schakelen, 

om het sluipverbruik van apparaten te meten, de 

rolluiken automatisch dicht te doen,… we hebben ze 

allemaal. Naast energie besparen kan u met de Home-

Wizard natuurlijk ook uw huis bewaken, apparaten op 

afstand in- en uitschakelen en nog heel veel meer.

Geïnteresseerd?
Neem vlug een kijkje op: 
www.HomeWizard.be.

Domotica luxueus speelgoed? Zo was 
het ooit, maar zo hoeft het niet meer 
te zijn. Het HomeWizard-systeem is 
niet alleen betaalbaar, het bespaart 
ook heel wat energie en het verhoogt 
tegelijk het comfort in huis.

Energie besparen met het HomeWizard-systeem

Voor de lezers van deze 
krant hebben wij een 
speciale promotie:  

Gebruik de code 
‘HomeWizardbespaart’ 
bij het uitchecken en u 
ontvangt € 25 korting 
op de aankoop van een 
HomeWizard-kit.
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Over Smart Media
Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde 
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Maak winst in crisistijd
Een ruimer budget ligt ook 
in crisistijd voor iedereen 
binnen handbereik. 
Volgens (budget)coach 
en auteur van Het slimme 
budgetboek, Sara Van 
Wesenbeeck, heb je de 
sleutel daarvoor zelf in 
handen: in 2014 ben jij 
aan zet.

e ditor ial   

Sara Van Wesenbeeck, (budget)-
coach en auteur van Het slimme 
budgetboek. www.plusorganizing.be
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‘Je gewoontes 
bijsturen, levert 
altijd winst op’

De mens is een gewoontedier. Liefst 
doen we de dingen zoals we ze altijd 
hebben gedaan. Soms komt dat goed 
van pas, bijvoorbeeld bij het autorij-
den, maar vastgeroeste routines 
kunnen je ook heel wat geld kosten. 
Als je die gewoontes – je persoonlijke 
‘gps-routes’ – bijstuurt, kun je heel snel 

winst maken. Met kleine gedrags-
veranderingen en enkele doordachte 
acties kom je al een heel eind. Dáár 
ligt de sleutel voor een ruimer budget 
en minder geldstress. 

in Het slimme buDgetboek toon ik 
aan dat een winst van 100 euro per 
week echt haalbaar is, zelfs zonder dat 
je aan luxe of plezier moet inboeten. 
Begin aan de ontbijttafel: geef elk 
gezinslid een lunchpakket mee naar 
school of naar het werk. Je winst: 
minimum 40 euro per week. Wees 
alert voor kleine uitgaven zoals voor 

versnaperingen, drankjes of leesvoer, 
want samen maken ze één grote. 
Creëer overzicht op je inkomsten en 
uitgaven met een huishoudboekje. 
Doe je boodschappen met een 
boodschappenlijst en verdien geld 
terwijl je het aan het uitgeven bent. 
Vergelijk (kilo)prijzen en onderhan-
del over de prijs (ook voor je 
hypotheeklening!). Betaal vaker met 
cash geld. Door de ‘betaalpijn’ die je 
voelt, zul je minder geld uitgeven. 
Spaar aan het begin van de maand en 
niet op het einde. Geef spullen en 
papierwerk een vaste plaats en vind 
voortaan garantiebewijzen of de 
schaar meteen terug - dan hoef je die 
niet dubbel aan te kopen. Zet alle 
waaklampjes van toestellen uit. Tank 
bij het goedkoopste benzinestation, 
neem de fiets voor alle verplaatsingen 
van minder dan vijf kilometer. En 
houd je winst bij in een ‘winstboekje’, 
dat zet aan tot nog meer winstge-
vende acties.

Jouw gewoontes en routines maken 
het verschil. Ga meteen aan de slag en 
win het gevecht met de crisis. 
Voortaan is 1 + 1 = 3. Het kost niets 
en brengt alleen maar op. Dus waar 
wacht je nog op?”

“Wat is jouw relatie met geld? Ben je 
een big spender of eerder een zuinige 
ziel? Zit er een gat in je hand of  
draai je elke cent liever twee keer  
om voor je hem uitgeeft? Groeit het 
geld op je spaarrekening maandelijks 
aan of schiet je geldpeil na de 
zoveelste koopbui nog maar  
eens onder nul? 

Hoe Je ook met geld omgaat, feit is 
dat het thema iedereen beroert, vooral 
in deze crisistijden. De euro’s lijken 
steeds sneller door onze vingers te 
glippen. Liefst willen we van die 
geldstress af en hopen we meer grip te 
krijgen op ons budget, dat hoor ik 
meer dan ooit in mijn coachingprak-
tijk. Maar hoe? Is een leven zonder 
geldstress überhaupt haalbaar in deze 
economisch moeilijke tijden? Ja! En 
wel omdat geld en gedrag onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn, of het 
nu crisis is of niet. Budgetteren is 
immers meer dan het tellen van 
briefjes en muntstukken of het doen 
van betalingen en overschrijvingen. 
Geld managen draait in hoofdzaak om 
het maken van keuzes en afspraken, 
het nemen van beslissingen. Net daar 
waar je het niet verwacht, ligt de winst 
voor het rapen: bij jezelf!

advertorial



Zou jij een briefje van 100 euro in de vuilbak gooien? Wellicht geen haar op je hoofd dat daaraan denkt.  
En toch betalen velen onder ons jaarlijks honderden euro’s te veel voor basisproducten zoals gas, elektriciteit  
of een autoverzekering. Door in groep aan te kopen, krijg je nochtans dezelfde service tegen een lagere prijs.  

Daarom organiseert Samen Sterker groepsaankopen in elke Vlaamse provincie.

       “Ook u kan  
 besparen door samen  
    aan te kopen”

In de ideale wereld krijgt de 
consument op ‘de vrije markt’ 
steeds de beste kwaliteit tegen 
de beste prijs. Maar we weten 
ondertussen allemaal dat dat 
lang niet altijd het geval is. Wan-
neer duizenden consumenten 
de krachten bundelen, kunnen 
ze samen echter wél scherpere 
prijzen bedingen. Dat systeem 
van groepsaankopen bestaat al 
langer. Verschillende verenigin-
gen of lokale overheden orga-
niseren bijvoorbeeld geregeld 
een groepsaankoop voor groene 
energie. Samen Sterker heeft nu 

138 euro op, en wie een  
standaard dak van 100 vierkante 
meter laat isoleren, ziet zijn 
energiefactuur al gauw met  
500 euro per jaar dalen.

Het principe is heel simpel:  
Samen Sterker wil het dagelijks 
leven goedkoper en eenvoudiger 
maken. De komende maanden 
wordt het aanbod in alle provin-
cies verder uitgebreid. Zo wordt 
er gedacht aan groepsaankopen 
van fietsen en elektrische  
fietsen, maar ook kinderzitjes en 
zelfs autorijlessen en –verzeke-
ringen. De vennoten van Samen 

er ook veel vraag is naar school-
materiaal, krantenabonnemen-
ten, boeken of tickets voor 
tentoonstellingen en pretparken. 

Meer informatie over de Samen Sterker-afdeling in jouw provincie vind je op www.samensterker.be

advertorial

“Wanneer duizenden 
consumenten de krachten 
bundelen, kunnen  
ze samen scherpere  
prijzen bedingen”

“Door deel te nemen aan 
een groepsaankoop  
voor elektriciteit en gas,  
kan een gezin 200 tot 
300 euro besparen”

“Het principe is simpel: 
met Samen Sterker  
willen we het dagelijks 
leven goedkoper en  
eenvoudiger maken”

in heel Vlaanderen provinciale co-
operaties opgericht die het hele 
jaar door groepsaankopen zullen 
organiseren, voor allerlei produc-
ten. Niet alleen voor elektriciteit 
dus, maar ook voor energiebespa-

Iedereen kan vennoot worden 
van Samen Sterker, een aandeel 
kost 25 euro. Je kan dan mee  
beslissen over welke groeps- 
aankopen Samen Sterker in  
jouw provincie allemaal nog 
organiseert. Maar je hoeft  
geen vennoot te zijn om deel  
te nemen aan één van de   
groepsaankopen. ■

rende maatregelen zoals dak- en 
muurisolatie, en zelfs voor fietsen, 
autoverzekeringen, luiers en fruit- 
en groenteabonnementen.

Samen Sterker is een initiatief 
van verschillende socialistische 
verenigingen, maar je hoeft geen 
lid te zijn van die organisaties om 
deel te nemen aan de groeps-
aankopen. De voorbije maanden 
werd gestart met een aanbod 
energieproducten en –diensten: 
groene stroom, gas, stookolie, 
maar ook de aankoop en plaat-
sing van hoogrendementsglas, 
condensatieketels en isolatie 
bijvoorbeeld. Op die manier kan 
je drie keer je voordeel doen: je 
krijgt een lagere prijs, je ener-
giefactuur vermindert en Samen 
Sterker regelt voor jou ook alle 
papierwerk en premieaanvragen. 
Een gezin dat meedoet aan  
een groepsaankoop voor  
elektriciteit en gas kan 200 tot 
300 euro per jaar besparen. 
 De recentste groepsaankoop 
voor stookolie in de provincie 
Oost-Vlaanderen leverde een 
gemiddelde besparing van  

Sterker beslissen gezamenlijk 
over welke producten er in de  
toekomst nog allemaal worden 
opgenomen in het gamma.  
Uit eerste enquêtes blijkt dat  
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Golfliefhebbers 
opgelet
Combineer de golfsport of wellness met een heerlijke 
vakantie in Frankrijk voor het hele gezin. Met de bestem-
mingen van Ryan Air in Zuid-Europa wordt het wel heel 
aantrekkelijk om één van de vakantieparken van VillaXL te 
boeken. U knippert met uw ogen en u bent op de plaats 
van bestemming. Ook met de auto zijn de parken natuurlijk 
uitstekend bereikbaar.

VillaXL heeft maar liefst 93 vakantieparken in Frankrijk; 
met of zonder golfcourse, privé-zwembad of wellness. 
Heerlijk zorgeloos genieten van de zon!

Bekijk nu alle vakantieparken met vroegboekkorting op 
www.villaxl.com/nl/bespaar en boek uw autovakantie voor 
1 maart. Laatste kans, dus pak uw voordeel.

korting 

tot 25%!

Souillac Golf & 
Country Club **** 

€ 830
€ 665

€ 725
€ 581

€ 1.250
€ 1.063

€ 1.400
€ 1.169

Dordoge Golf

Bijv. 24/5
4 pers./weekRegio ThemaResort

Bijv. 5/7
4 pers./week

MMV Resort & Spa 
Cannes Mandelieu ****  Côte d’Azur 

Welness 
en golf

Gewoon 
geweldig!

expe rtpan e l   ete n

“De loonkost in de horeca, en zeker in België, is 
een heel heikel punt. In een toprestaurant heb je 
vaak veel meer personeel in dienst. Er is iemand 
die enkel de hapjes maakt, iemand die alleen de 
dessertjes en de koekjes maakt, een goede 
sommelier… Al die mensen moeten natuurlijk 
betaald worden. Komt daarbij dat je vaak veel werk 
hebt aan één bord. Ook de ingrediënten waarmee 
we werken, zijn vaak veel duurder.”

“In de Italiaanse keuken gebruiken we bijvoorbeeld 
heel graag en veel groenten: artisjokken, aubergines, 
courgettes... Maak dat klaar met een bord lekkere 
pasta er bij en je zit goed. Van pizza werd bijvoor-
beeld vroeger gezegd dat het ‘eten voor arme mensen’ 
zou zijn, maar dat is niet zo, want een lekkere pizza 
kan ook fantastisch smaken. En als het iets meer mag 
kosten, maak je er in een handomdraai een luxeversie 
van, met truffels of inktvisjes of zo.” 

“Omdat er meer werk is om het bord te bereiden, 
omdat we meer personeel nodig hebben en omdat 
de kostprijs van de ingrediënten vaker hoger ligt. 
Ik maak soms borden waar meer dan dertig 
handelingen aan te pas komen, reken dus maar uit, 
dat tikt snel aan. Dat is trouwens ook de reden 
waarom veel koks graag teruggrijpen naar de trend 
van de pure, klassieke keuken: andersom is vaak 
gewoon niet meer te betalen.”

“Haring bijvoorbeeld, is een fantastische vis en kost 
niks. Schartong, makreel, wijting: hetzelfde verhaal. 
Het moet toch niet altijd kabeljauw en tarbot zijn. Bij 
vlees is het ook zo: een lamsnek. Super lekker maar 
geen mens koopt het. Kippenlevers of kippenmaag. 
Onbekend maakt onbemind, dat is het probleem. 
Mensen zouden een vast budget voor voedsel moeten 
bepalen en daar veel creatiever mee omgaan. Nu 
beginnen ze tien minuten voor etenstijd na te denken 
over hun maaltijd. Tja, dan betaal je ervoor.”

“Met producten van goede kwaliteit ben je vaak 
minder werk en energie kwijt bent dan met 
producten die net iets minder zijn. Om die goed te 
krijgen, moet je dikwijls heel veel bereidingen doen, 
zodat je op het einde van de rit qua kostprijs 
eigenlijk net zo hoog zit. Ik heb met Kerstmis 
coquilles met truffel gemaakt: daar was ik op twee 
minuten mee klaar. Ik heb ook ossenstaart gemaakt, 
daar ben ik twee dagen mee bezig geweest.” 

waarom is eten in 
een sterrenrestau-
rant vaak zo Duur? 

Hoe kun Je met een 
klein buDget een 
lekker borD maken?

wat ziJn typiscHe 
ingreDiënten of 
bereiDingswiJzen Die 
niet Duur en tocH 
lekker ziJn? 

JoHan 
segers

Chefkok restaurant 
Te kook

peppe 
giacomazza

Chefkok restaurant
La Botte

roger van 
Damme

Chefkok restaurant
Het Gebaar

“Omdat goede producten vaak geld kosten en 
omdat ze goed klaarmaken ook geld kost. Het aantal 
mensen dat in een sterrenrestaurant werkt, het werk 
dat ze er doen en de fiscale en sociale lasten die daar 
nog eens bovenop komen, maken dat een echte 
klassezaak niet goedkoop kán zijn. En dan heb ik 
het nog niet eens gehad over alle andere elementen: 
de huur van je pand bijvoorbeeld of de energie die 
je verbruikt.” 

De prijs van het bord
Eten moeten we allemaal en elke dag. Maar of je dat doet in een sterrenrestaurant of met radijsjes uit je eigen tuintje 
heeft natuurlijk wel invloed op de rekening. Drie topkoks over de relatie tussen wat er op je bord ligt en de prijs die je 
betaalt. “Er zijn heel veel producten die waanzinnig lekker zijn en praktisch niks kosten.”

tekst FREDERiC PETiTJEAN

“Als je een goede prijs/kwaliteitsverhouding wilt,  
dan zit je zeker goed in de Italiaanse keuken.  
Daar mag je gerust van zijn (lacht). Onze eenvoud  
is tegelijk ook onze rijkdom, zeg ik altijd. Begin 
gewoon met een voorgerechtje, doe daar dan een 
pastaatje bij en gebruik gewoon simpele, maar lekkere 
en verse ingrediënten. Als je dat goed klaarmaakt, 
zonder al te veel tralala… dan kun je geweldig lekker 
eten voor een heel democratische prijs.”

“Dat is het makkelijkste wat er is. Er zijn heel veel 
producten die waanzinnig lekker zijn en praktisch 
niks kosten. Alleen… mensen kennen ze soms niet 
meer. En als de mensen ze niet kopen, dan gaan de 
slagers en de vishandelaars die producten ook niet 
meer inkopen en eindigen ze als dierenvoeding. Nu 
pas op, aan de andere kant vind ik voedsel vaak ook 
te goedkoop geworden, hoor. Maar dat komt door de 
industrialisering, dat is weer iets anders.” 

“Goh, dat is lastig om te bepalen, natuurlijk, want 
een beperkt budget zal voor iedereen anders zijn. 
Lekker eten heeft volgens mij minder te maken met 
de prijs, dan met de liefde en het vakmanschap dat 
de kok in zijn gerechten steekt. Je kunt heel lekker 
koken met kaviaar, maar ook perfect met witte 
pensen. Een pakje friet uit de frituur, dat perfect 
gebakken is, kan echt fantastisch zijn. Het is gewoon 
heel moeilijk te vergelijken.”
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 on li n e shoppe n  tr e n d

welke  
webwinkel?

Wie online koopt, doet dat 
best via een website die in 
de Europese Economische 
Ruimte is geregistreerd. Dat 
is de Europese Unie plus 
Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein. In dat geval 
ben je als consument immers 
beter beschermd. 

Een aankoop via internet 
wordt beschouwd als een 
verkoop op afstand. Dat 
maakt dat je minstens zeven 
kalender-dagen tijd krijgt om 
een eventuele aankoop onge-
daan te maken. De termijn 
start vanaf de ontvangst van 
de goederen. Voor goederen 
die aangekocht zijn via een 
Belgische website bedraagt 
de termijn zelfs minstens 
veertien dagen. Vanaf 13 juni 
2014 zal die veertiendaagse 
herroepingstermijn trouwens 
overal in de Europese Unie 
verplicht worden.

als je gebruik maakt van je 
herroepingsrecht, moet je 
geen reden opgeven. De 
verkoper is verplicht om de 
prijs van de goederen terug 
te betalen, alsook de 
eventuele leveringskosten. 
Dit moet binnen de dertig 
dagen na de ontvangst van 
de teruggestuurde goederen. 
Voor de kosten van het terug- 
sturen van de goederen 
draait de consument even- 
tueel wel zelf op, tenzij de 
geleverde goederen een 
defect vertoonden of niet 
overeenstemden met wat je 
had besteld.

Ook op het internet blijft de 
consument best kritisch
Wat is het winkelen via 
internet toch makkelijk. 
Nooit moeten aanschuiven. 
Producten kunnen 
vergelijken zonder lastig 
gevallen te worden door 
opdringerige verkopers. 
Geen rekening moeten 
houden met sluitingstijden. 
En er vanuit kunnen gaan 
dat je goedkoop winkelt. 

tekst JOHAN VAN GEyTE

Bijna de helft van de Belgen is in 2012 
overstag gegaan voor de verleiding van 
het online winkelen. Vooral vakanties 
worden via internet geregeld. Ook 
kleren, schoenen, accessoires, tickets 
voor het openbaar vervoer en 
toegangskaarten voor evenementen 
worden vaak met een muisklik besteld. 
Een recente enquête van consumenten-
organisatie Test-Aankoop leert ons 
trouwens dat acht op de tien bevraag-
den zegt dat online shoppen niet 
ingewikkeld is, dat het hen tijd bespaart 
en dat er op het web betere koopjes te 
vinden zijn. Dit laatste wordt nog 
aangewakkerd door tal van vergelij-
kingssites, die consumenten helpen om 
de winkel te vinden waar ze het 
goedkoopst worden bediend.

“Het buikgevoel zegt inderdaad dat 
online winkelen goedkoper kan zijn 
dan kopen in een fysieke winkel”, zegt 
professor Gino Van Ossel, retailspecia-
list en docent aan onder meer de 
Vlerick Business School. “Maar de 
onderzoeken die dat moeten 
bevestigen, zijn doorgaans erg 
gefragmenteerd en onvolledig. We 
moeten ze dus wat nuanceren.” Van 

Ossel werpt alvast enkele vragen  
op: nemen de onderzoeken alleen 
Belgische websites op of ook 
buitenlandse? En doen ze dat dan ook 
met de fysieke winkels? Sommige 
producten zijn in klassieke Duitse 
winkels ook goedkoper dan in de 
Belgische. Worden de leveringskosten 
meegerekend of niet? Soms worden ze 
betaald door een bepaalde fabrikant als 
je via het internet een bepaalde 
aankoop doet. In een ander geval is de 
afhaling gratis in de winkel, maar moet 
je betalen als je thuislevering vraagt. 

Daarnaast moet volgens Van Ossel 
een onderscheid worden gemaakt 
tussen pure internetwinkels en fysieke 
ketens die ook aan webverkoop doen. 
“Binnen die laatste categorie heb je 
diverse aanpakken. Sommige ketens 
vragen dezelfde prijs online als in de 
winkel. Schoenenverkoper Torfs is er 
zo een, al doet die soms acties op het 
internet op het moment dat de 
winkels dicht zijn. Andere ketens 

verkopen online dan weer goedkoper 
omdat ze zich op het niveau van de 
pure internetverkopers willen zetten. 
Of ze hebben een verschillend 
assortiment in de winkel en online.” 
Maar ook bij de pure online-ketens is 
de situatie niet altijd eenduidig. Kun je 
Bol.com nog als pure internetspeler 
beschouwen? De webwinkel is 
overgenomen door Albert Heijn, een 
keten met fysieke winkels. En Coolblue 
is gegroeid vanuit een internetinitiatief, 
maar die heeft inmiddels ook een 
aantal bakstenen winkels geopend.

De interne organisatie van de 
webwinkels lijkt de consument echter 
niet te deren. “Alle webshops die onze 
leden onlangs bezochten, kregen 
tamelijk goede tot zeer goede 
tevredenheidsscores, iets wat zelfs geldt 
voor sites die onder het gemiddelde 
scoren. Echte horrorverhalen kwam we 
nauwelijks tegen”, zegt woordvoerder 
Ivo Mechels van Test-Aankoop. 
Eventuele ontevredenheid is dan ook 

meestal te wijten aan trage leveringen 
of aan technische problemen bij de 
betaling. Mechels: “Of er is sprake van 
de klassieke miskoop, maar die kan 
eveneens in een klassieke winkel 
gebeuren. Bij een aankoop online kan 
de aankoop trouwens nog worden 
teruggestuurd.”

wie op zoek is naar de scherpste prijs 
voor een bepaald product vindt in elk 
geval makkelijker de weg naar het 
internet. Hier kunnen vergelijkingsites 
een mooie meerwaarde bieden. Maar 
dan nog blijft de consument best 
kritisch. Afhankelijk van de site, krijg 
je soms andere ‘beste kopen’. Het hangt 
namelijk af van hun werkwijze.  
Tot nog toe werden de meeste 
vergelijkingsites gefinancierd met de 
opbrengst van reclame. Andere sites 
nemen alleen de resultaten op van 
bedrijven die hen er ook voor betalen. 
Fabrikanten zijn echter steeds minder 
geneigd nog geld in dit soort sites te 
stoppen. “Ze kiezen nu meer en meer 
voor het betalen van een commissie-
loon als via de vergelijkingsites kopers 
worden aangebracht en er daadwerke-
lijk omzet wordt gerealiseerd”, aldus 
Van Ossel. “Dan hebben ze meteen 
return van hun investering.”

Heel wat sites voelen trouwens de 
adem in de nek van Google Shopping. 
Die laat fabrikanten toe om zelf infor-
matie te geven bij de producten die ze 
verkopen. Het komt er vervolgens op 
aan om hun aanbiedingen zo hoog 
mogelijk in de rangschikking van 
Google te krijgen. In Nederland 
is de functie reeds actief, in België 
wordt ze getest. De toekomst wordt 
wellicht dat de klant steeds meer een 
gepersonaliseerd aanbod krijgt op 
basis van zijn surfgedrag, iets waarin 
Google een enorme voorsprong heeft.

advertorial

Ryanair, de nummer 1 in Europa wat  
passagiersvervoer betreft, wordt in 2014 
de meest populaire vliegtuigmaatschappij 
in België, met 6,7 miljoen klanten 
die op reis vertrekken vanuit de twee  
Belgische luchthavens, Brussel Zuid  
Charleroi en Brussel Zaventem. Ryanair is 
sinds 1997 gevestigd in de luchthaven van 
Brussel Zuid Charleroi en het bedrijf biedt 
nu goedkope vluchten aan naar 80 
bestemmingen, richting Europa en 
Marokko. Dankzij de nieuwste evolutie, 
met vertrek vanuit de nationale luchthaven, 
zal Ryanair ook in 2014 de nummer 1 
worden in België wat passagiersvervoer 
betreft. Er is veel vraag naar goedkope 
tarieven voor vertrek vanuit de Europese 
hoofdstad en Ryanair biedt meer keuze en 
competitieve  tarieven aan passagiers die 
naar heel Europa willen reizen. Ryanair 

RYANAIR VERTREKT VANUIT BRUSSEL 
ZAVENTEM MET NIEUWE BESTEMMINGEN!

heeft tien nieuwe bestemmingen aange-
kondigd met vertrek vanuit Zaventem. 
Vluchten die vanaf 27 februari operationeel 
zullen zijn naar bestemmingen als Alicante, 
Barcelona, Ibiza, Lissabon, Malaga, Palma 
de Mallorca, Porto, Rome, Valencia en 

Venetië. Deze tien nieuwe vluchtlijnen met 
meerdere frequenties per dag zijn ideaal 
voor zakenlui of voor gezinnen die een 
reisje willen boeken voor de zomervakantie 
van 2014. De klanten van Ryanair kunnen 
eveneens profiteren van de nieuwe 

klantenservice die Ryanair onlangs 
aangekondigd heeft, met onder meer een 
tweede handbagage gratis mee aan 
boord, een nieuwe manier om plaatsen te 
boeken en lagere bagagekosten. Ryanair 
gaat nog meer nieuwe ontwikkelingen 
bestuderen met vertrek vanuit de twee 
Belgische luchthavens. Er zullen de 
komende weken nieuwe lijnen aangekon-
digd worden, die operationeel zullen zijn 
vanaf het winterseizoen van 2014, vanaf 
het moment dat de eerste Boeings 
737-800 van de nieuwe bestelling van 
175 stuks in september eerstkomend 
geleverd zullen zijn. ■

www.ryanair.com
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vraag naar  
energiezuinige 
woning stiJgt

Europa wil dat in 2021 alle 
nieuwe gebouwen bijna- 
energieneutraal zijn. Dat 
betekent dat het beetje 
energie dat nodig is om het 
reeds energiezuinige huis op 
te warmen of af te koelen ter 
plaatse wordt opgewekt door 
hernieuwbare energie zoals 
bijvoorbeeld zonnepanelen of 
een warmtepomp.

Steeds meer mensen 
wachten echter niet op de 
vestrenging en investeren nu 
reeds in passiefwoningen en 
bijna-energieneutrale huizen. 
“De vraag naar deze wonin-
gen die sterk geïsoleerd en 
luchtdicht zijn, lag in 2013 
hoger dan in 2012”, weet Luc 
Brosens van het bouwbedrijf 
arkana. “Door nu reeds deze 
investering te doen, bespaart 
men onmiddellijk op de 
energiefactuur, en zal de 
woning op energetisch vlak 
up-to-date blijven wat een 
positieve impact heeft op de 
waarde van de woning.”

wat betekent  
epc?

Wie een woning wil verkopen 
of verhuren, moet een Energie- 
PrestatieCertificaat (EPC) 
kunnen voorleggen. Hierop 
geven specialisten die 
hiertoe erkend zijn door de 
Vlaamse overheid informatie 
over de energiezuinigheid 
van de woning. Het EPC bevat 
ook tips om die te verbeteren. 
De energiescore van een 
woning moet in advertenties 
voor de verkoop of verhuur 
van een pand vermeld worden. 
Een EPC blijft tien jaar geldig.

Vlamingen zijn zich bewust van het 
belang van energiebesparing. Zo heeft 
94 procent van de Vlaamse woningen 
dubbele beglazing, 80 procent een 
geïsoleerd dak en 62 procent beschikt 
over een zuinige verwarmingsinstal-
latie. Ook muurisolatie krijgt steeds 
meer aandacht. Een kleine helft van de 
Vlamingen heeft de muren van zijn 
huis laten isoleren.

Die goeDe ciJfers kwamen er niet 
zomaar. De Vlaamse overheid kende 
de voorbije jaren heel wat premies toe 
om iedereen ertoe aan te zetten om 
zijn woning te isoleren. In 2013 en 
2012 vroegen nog telkens zowat 
155.000 mensen een tussenkomst in 
hun kosten aan. In totaal zullen de 
voorbije jaren zowat 46 procent van 
de Vlamingen gebruik hebben 
gemaakt van een of andere premie van 
de Vlaamse overheid. “Toch is er nog 
heel wat ruimte voor verbetering”, zegt 
Vlaams minister van Wonen Freya 
Van den Bossche (sp.a). “Slechts de 

Vlamingen staan open 
voor ideeën om energie te 
besparen. En dat is maar 
goed ook, want zeven 
op de tien kunnen hun 
rekening immers nog een 
pak naar beneden halen. 
Zo beschikt nog maar een 
op de twee huizen over 
de combinatie van zowel 
dakisolatie, dubbel glas als 
een energiezuinige ketel.

tekst JOHAN VAN GEyTE

Vlamingen steeds bewuster van 
het belang van energiebesparing

helft van de huizen beschikt over een 
geïsoleerd dak én dubbel glas én een 
energiezuinige ketel. Tellen we 
muurisolatie mee, dan blijft er nog in 
zeven op de tien woningen ruimte 
voor grote energiebesparingen. Wie 
bijvoorbeeld alleen zijn dak of ramen 
geïsoleerd heeft, verliest nog altijd veel 
geld en warmte via muren en vloeren.”

om De vlaming aan te zetten ook deze 
besparingen mee te pikken, werden 
een reeks premies aangepast. Zo is er 
sinds nieuwjaar een extra premie voor 
wie tegelijk muren isoleert en ramen 
voorziet van hoogrendementsglas. Wie 
bij deze gecombineerde ingreep enkel 
glas vervangt door hoogrendements-
glas, krijgt hiervoor nu 48 euro per 
vierkante meter, met een plafond van 
1.680 euro. Gaat het om het vervangen 
van dubbel glas door hoogrende-
mentsglas, dan loopt de premie op tot 
60 euro per vierkante meter, met een 
plafond van 2.100 euro. Voor de 
muurisolatie krijg je 15 euro per 
vierkante meter, als een buitenmuur 
wordt bekleed met gevelisolatie. Wordt 
een spouwmuur gevuld met isolerend 
materiaal, dan wordt 6 euro per 
vierkante meter uitgekeerd.

wie ziJn woning voor een redelijke 
prijs verhuurt aan kwetsbare huurders, 
heeft zelfs recht op een extra 
voordelige premie voor dakisolatie, 
die het mogelijk maakt om quasi gratis 
het dak te isoleren. De premie 
bedraagt dan immers 23 euro per 
vierkante meter. Voorts trekt de 
Vlaamse regering een extra budget uit 
om ook sociale woningen energie-
zuiniger te maken. De focus van de 
renovaties ligt op een totaalaanpak, 
waarbij woningen zowel dak-, 

muur- en vloerisolatie krijgen als 
hoogrendementsglas en zuinige 
verwarmingsinstallaties. Ten slotte 
werd het ook voor bewoners van een 
appartement makkelijker gemaakt om 
een financiële tussenkomst van de 
overheid te krijgen om hun woningen 
te isoleren. Voortaan moeten ze niet 
langer allemaal apart een dossier 
indienen. Een collectief dossier via  
de vereniging van mede-eigenaars  
of via de syndicus volstaat. De 

constructie-element en de kalkhennep-
pleister als extra isolatielaag en als 
luchtdicht materiaal.”

constructies uit kalk-hennep 
bieden een goede warmte-isolatie en 
behalen ook goede resultaten wat 
geluidsisolatie betreft. Het grote 
voordeel van kalkhennep is dat het 
zowel vocht- als warmteregulerend 
werkt. Het materiaal kan grote hoeveel- 
heden vocht opnemen en geleidelijk 
aan transporteren naar minder voch- 
tige zones, zonder dat het materiaal  
zijn isolerend vermogen verliest.

een belemmering voor het gebruik 
van natuurlijke materialen zou de 
kostprijs kunnen zijn. Ze zijn 
doorgaans wat duurder dan hun 
synthetische varianten. Toch moet dit 
in een totaalbeeld worden geplaatst. 
Door te werken met natuurlijke 
materialen krijgen bouwers een 
constructie die ‘ademt’, wat een gezond 
binnenklimaat bevordert. En ook dat 
heeft uiteraard zijn waarde. 

wie louter naar technische 
prestaties kijkt, heeft eveneens 
alternatieven die beter scoren, geeft 
Alderweireldt toe. Kalkhennep heeft 
een lambda-waarde van 0,080-0,090, 
hennep alleen van 0,039-0,042. Glaswol 
komt aan 0,030-0,040. Hoe lager de 
waarde, hoe hoger het isolerend 
vermogen. “Toch moet dit nadeel niet 
worden overroepen. De overheden 
gebruiken doorgaans een R-waarde. 
Om een R-waarde van bijvoorbeeld  
4 te bereiken heb je x aantal centimeter 
isolatie nodig in je muur. Voor glaswol 
is dit 12 tot 16 cm, bij hennep 15 tot 17 
cm en bij kalkhennep 18 cm. Een 
relatief beperkt verschil dus.”

‘De samenstelling 
met kalk en 
hennep biedt heel 
wat voordelen’ 
Dimitri Alderweireldt

maatregelen passen in het Vlaams 
Klimaatpan 2013-2020 om het 
energieverbruik in die periode met  
20 procent te verminderen. 

intussen worDt op het terrein dan 
ook verder gewerkt. Omdat naast 
isolatievermogen ook duurzaamheid 
aan belang heeft gewonnen, neemt  
de belangstelling voor het gebruik  
van natuurlijke producten als 
isolatiemateriaal toe. Zo is hennep 
momenteel populair, vooral dan in  
de 50/50-samenstelling met kalk, wat 
ook ‘kalkbeton’ wordt genoemd. “Die 
combinatie van twee lokale, natuurlijke 
materialen biedt heel wat voordelen”, 
zegt Dimitri Alderweireldt van VIBE, 
het Vlaams Instituut Bio-Ecologisch 
Bouwen en Wonen. “Zo kun je 
kalkhennepblokken gebruiken als 

‘In zeven op de 
tien woningen 
kan nog energie 
worden bespaard’ 
Freya Van den Bossche

NIEUWDE ZONNECOLLECTOR MET HET 
HOOGSTE RENDEMENT TER WERELD!

AQUA PLASMA

VOLGENS SOLAR KEYMARK

NIEUW

MEER INFO OP WWW.PARADIGMA-BENELUX.COM



KEN JE VERBRUIK 
EN BESPAAR ENERGIE. 

Nieuwbouw, verbouwing, bestaande woning? Domotica zonder breken.

ONE Smart Control tovert je klassieke elektriciteitsnetwerk om in een slim netwerk. 
Alle drukknoppen en stopcontacten worden veelzijdiger dan ooit èn je kan alles bedienen met je smartphone. 
Lichten gegroepeerd in- en uitschakelen, sferen creëren, verwarming aanzetten vanop afstand, muziek bedienen ...  
Een waaier aan mogelijkheden, maar jij kiest enkel wat voor jouw woning past. 
ONE Smart Control geeft ook je energieverbruik weer, zodat je kan ingrijpen waar nodig om energie te besparen. 
Bovendien is het systeem gemakkelijk installeerbaar, zonder nieuwe bekabeling of breekwerk. 

www.onesmartcontrol.com
Bezoek ons op Batibouw in hal 9 op stand 9210

Advertentie Besparen0214.indd   1 23/01/14   16:06
ADVERTORIAL

Wie de dag van vandaag wil (ver)bouwen, 
moet rekening houden met wel 101 zaken. 
Vooral duurzaam bouwen is brandend 
actueel en de eisen op vlak van energie-
zuinigheid worden alsmaar strenger.

Sinds 1 januari 2014, moet iedereen die 
een nieuw huis wil bouwen in Vlaanderen 
rekening houden met een strenger 
E-peil van maximaal E60, maar ook nog 
eens verplicht hernieuwbare energie 
gebruiken. Dit maakt het voor de 
bouwer alvast nog complexer.

Wat ventilatie en verwarming betreft 
hoeft u zich alvast geen kopzorgen te 

maken. Want bij RENSON kunt u terecht 
voor innovatieve oplossingen binnen dat 
domein. Hun producten zijn vernieuwend 
maar tegelijkertijd zorgen ze voor een 
gezond en comfortabel binnenklimaat en 
een minimaal energieverbruik. Met deze 
oplossingen bent u klaar voor de toekomst.

Hoe spelen ze dat klaar? Hun geheim zit 
in de intelligente combinatie van ventilatie 
en buitenzonwering. Door middel van 
vraaggestuurde basisventilatie, intensieve 
nachtventilatie en een effi ciënte zonwe-
ring, zorgt Renson niet enkel voor een 
goede luchtkwaliteit en een aangename 
temperatuur in uw woning maar ook voor 

Ventileren en verwarmen in harmonie
met Systeem E+® van RENSON

300 liter voor het sanitair water, en wordt 
gecombineerd met een klassieke warmte-
bron zoals een condenserende gasketel. 
De ingebouwde Energy Analyser zal daarbij 
telkens kiezen voor de meest voordelige 
energiebron. Ligt de vraag naar warmte 
bijvoorbeeld hoger dan het beschikbare 
hernieuwbare warmtevermogen, dan schiet 
de klassieke warmtebron in actie.

Zo ziet u maar, energiezuinig ventileren 
en verwarmen hoeft niet zo ingewikkeld 
te zijn. Als u de juiste partner maar 
weet te vinden.

www.renson-ventilation.be

een verlaagd energiegebruik en een 
aanzienlijke E-peil winst.

Het nieuwste product bij RENSON, het 
systeem E+, is een echte primeur in ons 
land op vlak van ventileren en verwarmen. 
Dit vraaggestuurde ventilatiesysteem 
zorgt voor de natuurlijke toevoer van 
verse lucht en de mechanische afvoer van 
vervuilde lucht. Maar er is veel meer. Dit 
systeem recupereert de extractielucht en 
gebruikt die als hernieuwbare bron voor 
de ingebouwde warmtepomp. De 
gewonnen warmte kan zowel voor sanitair 
warm water als voor ruimteverwarming 
aangewend worden. Dit hybride systeem 
bestaat uit een geïsoleerd buffervat van 

Met systeem E+ kiest u voor 
optimaal wooncomfort op 

een duurzame en 
energievriendelijke manier. 

Tot -37 E-punten
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PROFITEER NU VAN EEN EXTRA ISOLATIEPREMIE

 Spouwmuurisolatie    Kruipkelderisolatie    Dakisolatie

Bespaar tot 40% 
op uw energiefactuur.
Meer dan 600.000 woningen in Vlaanderen 
zijn slecht geïsoleerd. 
Dat is zonde, want een goede isolatie 
bespaart u tot 40% op uw energiefactuur. 
Bovendien betaalt u minder belastingen* 
én u krijgt er een extra isolatiepremie bovenop.

Benieuwd hoeveel euro u precies laat liggen? 

Bereken het nu op www.ikisoleer.be/besparen 
of bel gratis naar 0800 500 26.

GRATISofferte

EN JE ZIT ER WARMPJES IN

*Simulatie: na-isoleren van 134m2 spouwmuur, postcode 2980,  
 resulteert in een besparing van 562,5 euro/jaar.

HIPPE DESIGNRADIATOREN & NOSTALGISCHE RETRO RADIATOREN
Kijk voor het unieke programma, de showrooms en de verdelers op:  www.laurens-radiatoren.eu
Laurens Belgium bvba  -  Maatheide 98A   -   3920 Lommel   -   011 55 57 76   -   info@laurens.be

‘Snobisme in homeopathische 
hoeveelheden’
Je kunt zuinig leven, je kunt heel zuinig leven en je kunt leven zoals Herr Seele.  
in alles wat hij doet, staat een heel eigen filosofie centraal: spaarzaam zijn, respect  
voor de natuur en medemens en volledige onthechting aan het materiële.

tekst FREDERiC PETiTJEAN beelD NiCO VAN DAM

Kunstenaar, striptekenaar, acteur, 
presentator, humorist en vaste 
partner in crime van Kamagurka. 
Maar ook pianostemmer én verwoed 
pianoverzamelaar. En, uiteraard 
volbloed excentriekeling. Peter van 
Heirseele, alias Herr Seele (Torhout, 
°1959), is niet bepaald voor een gat te 
vangen. En wat hem ook al behoorlijk 
uniek maakt, is een levensstijl die zo 
uit de negentiende eeuw lijkt 
weggelopen.

peter, JiJ bent een beHoorliJk 

fanatieke asceet, Hoe ver ga  

Je Daar in?

“Toch wel behoorlijk ver, eigenlijk. 
Mijn huis is bijvoorbeeld best wel 
groot, maar een flink deel ervan 
verwarm ik nooit. In de winter leef ik 
maar in een paar kamers, die ik met 
een kachel warm houdt. Douchen 
doe ik ook heel zelden, ik was mij 
bijna altijd met een washandje. Het 
water dat ik gebruik om mij te 
wassen, gebruik ik ook om mij te 
scheren en daarna de wc door te 
spoelen. Ik heb geen afwasmachine, ik 
was enkel af met de hand. Strijken doe 
ik zoals mijn moeder dat vijftig jaar 
geleden deed, met het strijkijzer op de 
kachel. Zo goed als al mijn kleren 
komen ook van de tweedehandswin-
kel of het zijn dingen die ik op straat 
heb gevonden, dat kan ook. En ik rijd 
met een piepklein autootje van 
veertien jaar oud, dat bijna niks 
verbruikt. Ik probeer ook niet harder 
te rijden dan 80 à 90 km per uur,  
ook op de autosnelweg. Voor de 
veiligheid, maar ook om brandstof te 

besparen, ja. Vrachtwagenchauffeurs 
achter mij knipperren wel constant 
met hun lichten, maar daar trek ik  
mij niks van aan (lacht).”
 
wat zegt Je omgeving van  

zoveel zuinigHeiD?

“Veel mensen schrikken daar toch wel 
van, omdat ze niet verwachtten dat ik 
er zo radicaal in ben. Het is ook niet 
altijd eenvoudig om zo te leven en 
waarschijnlijk is het ook wel de reden 
waarom de relatie met mijn vriendin 
op de klippen is gelopen.”

waarom Doe Je Dit Dan? wat is De 

acHterliggenDe geDacHte?

“Wel, ik ben er van overtuigd dat 
ecologisch bewust leven een teken van 
intelligentie is. In plaats van het IQ is 
er nu het EQ, het ecologisch quotiënt. 

Heb je Die leVensVisie Van THuis 

MeeGekreGen?

“Ja, mijn ouders waren echt wel oude 
hippies, dus dat heeft er altijd wel 
ingezeten. Zij waren bijvoorbeeld al 
heel vroeg bezig met macrobiotisch 
eten en ik kook nu ook nog altijd zo. 
Ik herinner mij bijvoorbeeld ook dat 
ik ooit als kind eens bij een man 
kwam die een rozentuintje had van 
één vierkante meter en dat hij dat vol 
DDT aan het spuiten was (een berucht 
gif dat nadien verboden werd, nvdr.). 
Mijn moeder kon daar toen absoluut 
niet bij, dat iemand zoiets doms deed. 
Maar het heeft niet alleen met 
ecologie te maken hoor, het gaat ook 
over de spirituele gezondheid. Ik ben 
bijvoorbeeld ook veel bezig met 
antroposofie en de leer van Steiner. En 
soms spreken die ecologie zelfs wat 
tegen. Ik gebruik bijvoorbeeld nooit 
spaarlampen omdat die geen goede 
energie afgeven. Ik zweer nog bij het 
peertje, de klassieke gloeilamp.”

ziJn Die onDertussen al niet 

verboDen?

“Ja klopt, en daarom heb ik er hier 
zeker nog een paar honderd van 
liggen (lacht). Als ik ze nog ergens zie 
staan, koop ik ze meteen allemaal op.”

zo leven Heeft tocH een invloeD  

op Je levenskwaliteit? 

“Dat is ook zo, ik leef eigenlijk zoals  
in de vorige eeuw. Er zijn ooit  
zelfs plannen geweest voor een 
tv-programma ‘Herr Seele zoekt een 
vrouw’, waarbij tien kandidates 
moesten proberen te wennen aan 

‘Veel mensen schrikken 
dat ik zo’n radicale 
levensstijl heb’

In de jaren zeventig en tachtig was de 
slogan ‘time is money’. Dat zou je nu 
moeten vervangen door iets over 
ecologie . Kijk, er komen steeds meer 
aardbewoners bij, dus zoals we 
momenteel bezig zijn, kan het niet 
verder. Er moet iets veranderen. Nu 
pas op, met wat er in China gebeurt, 
daar lig ik ook niet wakker van, hoor. 
Ik probeer vooral voor mijn eigen 
deur te vegen.” 
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Traditioneel formaat
WF WF 6,5

Eco-brick

Eco-brick®:
het verschil zit hem niet 
alleen in zijn slanke lijn.

www.wienerberger.be

  
Win uw 
gratis

Eco-brick 
gevel op 

Batibouw 

Eco-brick is minder breed,
zo kunt u tot 3,5 cm meer isoleren.
en dat is super voor uw energiefactuur.

+ u wint aan uitstraling, want de Eco-brick is nu verkrijgbaar in diverse nieuwe
 kleuren uit het aanbod gevelstenen van Terca en Desimpel.
+ u wint aan woonruimte, want de steen neemt binnenin de woning minder plaats in.
+ u wint ruimte als u verbouwt en aan de buitenzijde wil na-isoleren.
+ de lichtere steen maakt een energiezuiniger transport mogelijk, én dat is goed voor ‘t milieu.

mijn levensstijl. Maar ik vind dat ik 
hier eigenlijk wel een visionair in ben. 
Het is een beetje zoals met sommige 
kunstenaars, waar de wereld tijd voor 
nodig heeft om hen te begrijpen. Ensor 
bijvoorbeeld. Het heeft decennia lang 
geduurd vooraleer mensen beseften 
waar hij eigenlijk voor stond en wat 
zijn bedoeling was. Met Cézanne voel 
ik me ook verwant, want die leefde 
ook heel zuinig. Kamagurka heeft dat 
bijvoorbeeld helemaal niet. Die woont 
in een modern, comfortabel huis met 
alles er op en er aan en waar alles 

Tegenover vrienden en familie ben ik 
bijvoorbeeld best wel vrijgevig, ik geef 
heel graag cadeautjes. Maar voor de 
rest trekt het idee om een beetje als 
een vrek te leven me eigenlijk wel aan 
(lacht). Ik geloof daar wel in.” 
 
ik vermoeD zo Dat gelD voor Jou 

van weinig tel is.

“Inderdaad, geld interesseert me 
nauwelijks. Ik geef ook bijna geen geld 
uit, snobisme is mij totaal vreemd. Ik 
ben daar te puur voor, denk ik, te 
kinderlijk ook. (Denkt even na…) Nu 
pas op, er zijn wel een paar principes 
die ik huldig. Ik zit in de trein 
bijvoorbeeld altijd in eerste klasse, 
omdat ik het een gentleman-achtige 
manier van reizen vind. En ik zou ook 
nog eens graag een heel mooi horloge 
kopen, maar dan echt een heel duur. 
Een Jaeger-Lecoultre van 8.000 euro 
of zo. Misschien dan toch een beetje 
snobisme, maar wel in homeopathi-
sche hoeveelheden (lacht).”

‘Geld interesseert 
me nauwelijks, ik ben 
daar te puur voor, 
te kinderlijk ook’

‘Dat ik zo leef, is de reden 
waarom de relatie met mijn 
vriendin op de klippen liep’

piekfijn in orde is. Bij mij is het 
eigenlijk omgekeerd. Kama loopt dan 
ook wel een beetje achter wat dat 
betreft, vind ik.”
 
probeer Je soms ook anDere mensen 

te overtuigen van Deze levensstiJl?

“Wel ja, dat is wel het voordeel van een 
BV te zijn, dat je mensen soms 
geïnteresseerd kunt krijgen in 
macrobiotiek of in het kopen van 
tweedehands spullen. Nu goed, ik wil 
het hen ook absoluut niet opdringen, 
hoor. Het is zeker mijn bedoeling niet 
om te beginnen zeuren. Je moet ook 
zien hoe je het doet, natuurlijk. 

wat zou je zijn als 
je geen kunstenaar was 
geworden?

“Waarschijnlijk iets heel 
praktisch, iets met mijn 
handen. Houtbewerker vind 
ik bijvoorbeeld een heel mooi 
beroep. maar dan wel zoals 
het vroeger ging, puur 
manueel. Zoals het nu 
compleet machinaal gaat, is 
het niks natuurlijk.”

smart facts

3 vragen aan...

antHony riems

Zaakvoerder van Home 
Wizard domotica.

■ wat ziJn De HuiDige  

trenDs in Domotica?

“Het aansturen van je ver- 
warming is een duidelijke 
trend. Het is niet het meest 
eenvoudige omdat er nogal 
veel systemen en protocollen 
zijn, maar mensen beseffen 
dat ze zo flink kunnen bespa- 
ren. We zien dat het program-
meren en het bedienen van 
domotica steeds makkelijker 
wordt, onder meer dankzij 
tablets en smartphones. Het 
zorgt er ook voor dat 
domotica in het bereik komt 
van steeds meer mensen.” 

■ waarvoor worDt Domotica  

Het meest gebruikt?

“Verlichting aansturen is een 
klassieker, dat is dan ook een 
van de eerste zaken waar 
mensen aan denken. Het is 
ook vrij eenvoudig te imple-
menteren: licht is ofwel aan, 
ofwel uit, ofwel gedimd. Het 
in de gaten houden van het 
energieverbruik is ook heel 
populair. Het bedienen van de 
Veluxen en garagepoorten 
begint op te komen.”

■ wat zit er nog aan te komen?

“De evolutie in domotica gaat 
razendsnel, voorspellen is al- 
tijd lastig. Ik denk dat we naar 
één standaard voor alle fabri- 
kanten zullen groeien, zodat 
alle producten met elkaar kun- 
nen communiceren en instal- 
leren nog simpeler wordt. 
Ook het draadloze verhaal 
zet door, veel zaken zullen 
over WiFi en Bluethooth 
gaan, zonder kabels.” 
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advertorial

ISO-Façade van Nelissen: isoleren,  
renoveren en besparen in één!

tegen 2020 zullen nieuwe en gerenoveerde woningen moeten voldoen aan energienormen 
die een pak strenger zijn dan nu. Met iSo-Façade van Nelissen bespaar je ruimte én energie!

Iso-façade is een totaalsysteem 
voor zowel nieuwbouw als reno-
vatie, waarmee je in één beweging 
je gevel isoleert én in een nieuw 

makkelijk vermeden dankzij een bijzonder 
handig tand- en groefsysteem, en kleurver-
schillen behoren tot het verleden dankzij 
het aanbrengen van de gevelsteenstrips op 
de werf zelf. Het resultaat? Een gebouw 
opgetrokken in steenstrips met het uitzicht 
van een traditioneel gemetselde woning en 
het besparingsvoordeel van een hoogwaar-
dig geïsoleerd gebouw. Vaarwel hoge gas- en 
mazoutfacturen, welkom energiezuinige 
omgeving! De installatie van Iso-façade is 
bijzonder eenvoudig voor een handige 
klusser. Wie zijn handen liever niet uit de 
mouwen wil steken, en bovendien aanspraak 
wil maken op een premie, kan steeds beroep 
doen op een ervaren vakman. 

kleedje steekt. Het kan op vrijwel 
elke ondergrond toegepast 
worden, zelfs in houtskeletbouw 
of op cellenbeton. 

MINDER ENERGIEKOSTEN
Een studie heeft aangetoond dat je door 
het aanbrengen van gevelisolatie tot 40% 
op je energiekosten kunt besparen. Door 
aan de buitenzijde te renoveren win je 
daarenboven kostbare ruimte die je kan 
gebruiken om extra te isoleren of om 
extra woonruimte te creëren zonder heel 
je huis overhoop te halen. Kortom, de 
voordelen van Iso-façade zijn legio! 
Koudebruggen worden bijvoorbeeld 

ISO-Façade is een product van topkwali-
teit met 10 jaar garantie. Geïnteresseerd? 
www.nelissen.be/gevelisolatie

ove r z icht   dag e lij kse u itgave n

Het leven is duur geworden, dat ondervinden we elke dag. Gelukkig zijn er best wel wat 
uitgaveposten waarop we, soms zonder het zelf te beseffen, flink wat geld kunnen besparen. 
Jan Moers van Test-Aankoop legt uit: “Je kunt tot wel 250 euro per jaar besparen en gas is 
gas en elektriciteit is elektriciteit, dus daar moet je het niet voor laten.”

tekst FREDERiC PETiTJEAN

Vele kleintjes  
maken groot

branDstof

“Opnieuw is dit een product waarvan de prijs heel erg ver-
schilt van streek tot streek. Het is puur een kwestie van 
concurrentie: zijn er veel tankstations in de buurt, dan 
zullen die mekaar beconcurreren op prijs. Heeft een sta-
tion het rijk voor zich alleen, dan vraagt die bijna wat hij 
wil, natuurlijk. Onder meer op onze website staat een 
prijsvergelijker waarmee je kunt controleren waar het 
goedkoopste station voor jouw streek zich bevindt.”

energie

“De Belg durft steeds vlotter naar alternatieve energiele-
veranciers over te stappen en dat is een goede zaak. Je 
kunt tot wel 250 euro per jaar besparen en gas is gas en 
elektriciteit is elektriciteit, dus daar moet je het niet voor 
laten. Veel mensen denken nog dat er veel administra-
tieve rompslomp bij zo’n overstap komt kijken. Dat is niet 
zo, want de leveranciers zijn verplicht om zelf alles auto-
matisch te regelen.”

water

“Voor water hang je natuurlijk af van je intercommunale, 
dus tenzij je gaat verhuizen, is het lastig om daar op te 
besparen. De prijs verschilt bijna van gemeente tot ge-
meente. Heel algemeen kun je stellen dat water in Brussel 
het goedkoopst is. Daarna volgen Vlaanderen en Wallonië. 
Wel goed om te weten: water dat uit de kraan komt, is net 
zo gezond en kwalitatief als flessenwater maar kost wel 
drie- tot vierhonderd keer minder.”

supermarkten

“De meeste consumenten weten niet dat supermarkten 
verschillende prijzen hanteren in verschillende steden. 
Soms verschillen de prijzen zelfs van wijk tot wijk. 
Vergelijken is dus ook hier weer de boodschap. We heb-
ben begin vorig jaar een prijsonderzoek gedaan bij super-
markten en daaruit blijkt dat voor merkproducten 
Colruyt en Red market (van Delhaize) de goedkoopste 
waren. Voor huismerken blijven aldi en Lidl onklopbaar. 
als je de twee combineert, komen we uit bij Colruyt en 
albert Heijn.”

telecom

“De mobiele markt kent heel wat verschillende spelers, die 
gigantisch veel formules aanbieden. Het komt er dus op 
aan een formule te vinden die zo goed mogelijk bij je per-
soonlijk profiel aansluit, zodat je niet betaalt voor diensten 
die je toch nooit gebruikt. Voor triple play, gecombineer-
de pakketten met tv, internet en telefonie, hebben de twee 
marktleiders, Belgacom en Telenet, nog altijd een enorm 
marktoverwicht. maar ook daar zijn al alternatieven, zoals 
bijvoorbeeld Snow of Scarlet.”

auto

“Je auto verzekeren, is elk jaar weer een flinke uitgave, 
maar wat veel mensen niet weten, is dat de Ba-verzekering 
(Burgerlijke aansprakelijkheid) bij ongeveer alle maat-
schappijen dezelfde is. Zij zijn immers wettelijk verplicht 
om met een typecontract te werken. Ben je dus enkel ver-
zekerd voor je Ba en je ziet een betere aanbieding, stap 
dan gerust over. Let wel: voor de omniumverzekering ligt 
dat anders. Daar mogen de verschillende maatschappijen 
wel hun eigen accenten leggen.”

zicHtrekeningen

“Er zijn heel veel banken en ze hanteren bijna allemaal 
verschillende tarieven voor hun zichtrekening. Je moet 
als consument dus goed vergelijken wat je precies krijgt 
voor je geld. Ook hier is de administratieve rompslomp bij 
een overstap trouwens bescheiden. Veel banken eisen 
nog altijd dat je bijvoorbeeld een hypotheek combineert 
met een zichtrekening van hen, maar ook dan is het vaak 
nog altijd een goed idee om je spaarrekening bij de con-
currentie te nemen.”



     Bij Albert Heijn    
   is het plezierig 
     winkelen

Plezierig winkelen, 
van AH tot Z. 
Bij Albert Heijn draait alles om u. Vindt u iets niet, dan lopen wij 

meteen mee. Aan de kassa laten we u nooit lang wachten. En van 

onze versproducten valt er altijd iets te proeven.

008.00.577.500

02-09-08  12%

1:1
Entreepaneel

Een ruim assortiment 
en Belgische kwaliteit.
Onder ons dak vind je veel artikelen! A-merken, Eigen Merken én 

Belgische kwaliteitsproducten. Dus niet alleen pilsjes, maar ook 

Belgische bieren. Pindakaas én Speculoospasta, broederlijk naast 

elkaar. Mist u nog iets? Laat het ons weten!
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LAGE-ENERGIE-WONINGEN

NUL-ENERGIE-WONINGEN

PASSIEFWONINGEN

LAGE-ENERGIE-WONINGEN

HOUTSKELETBOUW

SLEUTEL-OP-DE-DEUR

www.arkana.be info@arkana.be

i nspi rati e   z u i n ig

bespaar energie, verbeter comfort
Er is meer aandacht voor 
energie besparen dan ooit. 
De tv-spotjes vliegen je  
om de oren. Maar wist je 
dat energiezuinig ook  
heel simpel kan zijn?

tekst KOOS PLEGT  

EN DENNiS MENSiNK

De maandelijkse energielasten liegen er 
niet om tegenwoordig. Dus wie wil dat 
nou niet, een lagere energierekening? 
Veel mensen hebben er echter nog 
altijd weinig vertrouwen in, omdat ze 
verwachten veel extra moeite te 
moeten doen om energie te besparen.  
Natuurlijk: door bewuster gebruik van 
apparatuur breng je je energierekening 
al een heel stuk omlaag. Denk aan het 
gebruik van led-verlichting, energie-
zuinige apparaten. Maar een echte 
klapper maak je door je stookkosten 
naar beneden te brengen. En ook dit  
is doorgaans een stuk eenvoudiger  
dan je denkt.

“Door De Jarenlange groei van de 
welvaart is het energieverbruik 
gestegen”, zegt Erik Franke, voorzitter 
van Stichting PassiefHuis Holland. 
“Doordat we meer energie verbruiken, 
zijn de totale energiekosten ook 
gestegen.” Maar je kunt er wel voor 
zorgen dat de energiekosten in huis zo 
laag mogelijk zijn. Franke wijst op het 
feit dat je een zogenaamd actieplan 
kunt maken om je woning zodanig 
aan te passen dat je energiekosten 
omlaag gaan. “Dit kun je doen 

wanneer je van plan bent je huis te 
verbouwen of uit te breiden, maar ook 
als je weet dat je nog lange tijd in je 
huis blijft wonen.” Daarbij kun je al 
flinke slag slaan met behulp van 
relatief kleine ingrepen. Zo is het zaak 
om bij het opstellen van het actieplan 
allereerst een blik te werpen op de 
‘schil’ van de woning. “Kijk eens of de 
isolatie van je huis wel goed is. Is dat 
niet het geval, dan kun je het dak, de 
gevels en de vloeren extra isoleren.” 
Op deze manier breng je de energie-
kosten omlaag en het comfort 
omhoog. Door slechte isolatie gaat er 
namelijk veel kostbare warmte 
verloren en zijn de stookkosten 
onnodig hoog. En je wilt natuurlijk 
niet betalen voor warmte die naar 
buiten verdwijnt. 

een goeDe vloerisolatie kost voor veel 
woningen 1.000 tot 2.000 euro. Zeker 
wanneer je zelf handig bent en de 
kruipruimte ingaat, zodat je op 

warmte verdwijnen. Door hier goed 
op te letten bespaar je tot twintig 
procent op je energiekosten.” Wie zijn 
woning wil isoleren, doet er volgens 
Franke verstandig aan dit gemeen-
schappelijk op te pakken wanneer het 
geen vrijstaande woning betreft. Woon 
je  in een blok woningen of een 
twee-onder-een-kapwoning? Bespreek 
dan met de buren of zij hun woning 
ook willen aanpassen om de energie-
kosten te verlagen. “Als het hele 
woonblok voorzien is van goede 
isolatie, dan kan de warmte nergens 
ontsnappen. Op deze manier isoleer 
je maximaal en bespaar je maximaal 
op energiekosten.”

maar besparen op energie doe je 
niet alleen door minder te verbrui-
ken, maar ook door andere vormen 
van energie te gebruiken. Niet voor 
niets zien we de laatste tijd steeds meer 
zonnepanelen op daken van particu-
liere woningen. Fraai of niet, hiermee 
wek je je eigen energie op en bespaar je 
dus zeker op je energiekosten. De ge- 
middelde terugverdientijd is momen- 
teel minder dan tien jaar. Na die tijd 
heeft u uw investering terugverdiend 
en gaat u er echt van profiteren. 

DoorDat vlamingen zich steeds 
meer bewust zijn van de bespaar- 
mogelijkheden op energie verrijzen er 
meer zogenaamde passieve huizen. 
Dit zijn klimaatvriendelijke woningen 
waarbij tijdens het bouwen sterk op 
energiezuinigheid wordt gelet. Aan het 
wonen in een passieve woning zijn 
niet alleen financiële voordelen 
verbonden, ook het comfort staat 

hoog in het vaandel. De woningen zijn 
namelijk erg goed geïsoleerd en 
kierdicht. Hierdoor koelen zij tijdens 
koude winters nauwelijks af en 
warmen ze ’s zomers niet te veel op. 
De temperatuur is dus erg stabiel, 
waardoor je gemakkelijk en snel de 
juiste temperatuur krijgt.

een mooi voorbeelD van de enorme 
besparingen die goed geïsoleerde 
woningen met zich meebrengen is te 
vinden in de Zeeuwse plaats 
Grypskerke. Een klimaatvriendelijk 
appartementencomplex dat hier staat, 
genaamd Nimmerdor, is ontworpen 
volgens de principes van het passief 
huis-concept. Yvonne van ‘t Westende 
is sinds juni 2012 één van de bewoners 
van Nimmerdor. Zij bespaart duidelijk 
op haar energiekosten. “Ik krijg om de 
zoveel tijd een overzicht van mijn 
energieleveranciers en ik sta eigenlijk 
altijd in de min. Gemiddeld bespaar ik 
zo’n honderd euro per maand.” Van ‘t 
Westende ervaart het wonen in een 
passieve woning als zeer prettig.  
“De kamer is ’s ochtends snel op 
temperatuur en in de wintermaanden 
is het er aangenaam warm.” Aan de 
binnenkant van de woning merkt ze 
nauwelijks dat haar woning energie-
zuinig is. “Het enige verschil met mijn 
vorige woning is dat ik af en toe de 
filters van het luchtsysteem schoon 
moet maken met de stofzuiger, 
zodat de lucht schoon blijft. Maar dit 
is geen enkel probleem.” Kortom: 
energiezuinig wonen is ook zeer 
comfortabel. En de kans is groot dat u 
met een kleine ingreep al een flinke 
besparing realiseert.

‘Door de jarenlange 
groei van de welvaart 
is het energieverbruik 
gestegen’ 

arbeidsloon bespaart, is het een 
investering die zich snel terugverdient. 
“Let bij isoleren op een goede 
kierdichting”, waarschuwt Franke. 
“Door de kleinste kiertjes kan al veel 

Erik Franke

‘Het enige verschil 
met mijn vorige 
woning is dat ik af 
en toe de filters van 
het luchtsysteem 
schoon moet maken 
met de stofzuiger, 
zodat de lucht 
schoon blijft’
Yvonne van ‘t Westende

oplaDers ziJn 
energievreters

Tegenwoordig hebben we 
overal een oplader van: van 
onze tablet, onze telefoon, 
onze laptop. En we kunnen 
niet zonder deze apparaten, 
dus we willen er zeker van 
zijn dat ze altijd voldoende 
opgeladen zijn. Veel mensen 
laten hun oplader in het 
stopcontact zitten als hun 
telefoon of tablet is 
opgeladen. Ze zijn zich er 
doorgaans niet van bewust 
dat ook dit stroom kost. Dit 
is echter wel het geval. Dus 
zorg ervoor dat je alle 
opladers uit het stopcontact 
haalt wanneer je klaar bent 
met opladen. Houd alle 
opladers bij elkaar en berg 
ze op een vaste plek op. Op 
deze manier raak je ze niet 
kwijt, en bespaar je ook nog 
eens energie

uit in plaats  
van stanD-by

Door slim met apparatuur 
om te gaan kun je al 
energiekosten besparen. Zet 
je televisie en laptop gewoon 
uit op momenten dat je ze 
niet gebruikt. Op jaarbasis 
verbruikt een huishouden 
gemiddeld namelijk 450 kWh 
aan apparaten die op 
stand-by staan. Dit komt 
neer op zo’n honderd euro 
per jaar! Je betaalt dus voor 
iets dat je niet gebruikt. Zet 
je deze apparaten uit, dan 
verminder je het verbruik al 
met tweederde. Hiermee 
bespaar je niet alleen 
energie, maar ook tientallen 
euro’s. Ben jij iemand die dit 
sluipverbruik wil voorkomen, 
maar het steeds vergeet? 
maak dan gebruik van 
zogenaamde standby-killers. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
grote stekkerdoos waarmee 
je al je apparaten in één keer 
uit kunt zetten.
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Eigen Belgisch fabrikaat

Het geheim achter onze realisaties

Uw dromen realiseren is nog 
nooit zo eenvoudig geweest. 
Veranda´s Janssens biedt zijn klanten een 
zorgenvrij totaalpakket aan van A tot Z. 
Voor de vakkundige realisatie van uw veranda of 
uw renovatie, beschikken wij over eigen ervaren 
aannemingsploegen voor funderings -en metsel-
werken, eigen graafmachines, gyproc-werkers, 
vloerders, ... Zelfs schilderwerken, inbouwverlich-
ting en bemeubeling wordt door ons verzorgd. 
We staan in voor een totale en vlotte kwalitatieve 
uitvoering.  
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan 
onze toonzaal waar u ook terecht kan voor 
gratis advies. (liefst na afspraak).  

Hét product van de toekomst in 
de wereld van verwarmingssys-
temen is de hybrideoplossing. Die 
combineert hernieuwbare energie 
met een performante condensatie-
ketel. Milieuvriendelijk én goed voor 
de portemonnee dus, maar vooral 
ook met garantie op een vlotte ver-
warming. U stelt zelf de gangbare 
energieprijzen voor elektriciteit en 
gas in, en de regelaar berekent het 
voordeligste omschakelpunt tussen 
warmtepomp en condensatieketel.

Junkers, al meer dan honderd jaar 
gespecialiseerd in verwarming en 
de voorziening van sanitair water, 
biedt verschillende performante 
hybride oplossingen aan. Zo vindt  
u in het gamma de warmtepomp 
SupraEco SAS Hybrid HSC terug, een 
compact toestel dat geschikt is om 
bestaande verwarmingsinstallaties 
te moderniseren of uit te breiden.

Stel, u beschikt al over een zuinige 
condensatieketel van Junkers, dan 

kan de SupraECO SAS Hybrid HSC 
nog een extra besparing opleveren 
tot dertig procent. De warmte-
pomp beschikt over de slimme 
OptiEnergy elektronische regeling. 
Standaard zijn er drie instellingen 
voorzien: één die de uitstoot van 
koolstofdioxide minimaliseert,  
één die altijd de goedkoopste 
energiebron aanstuurt en dus  
kostenbesparend werkt, en één 
die de verwarming regelt in functie 
van de buitentemperatuur.

Junkers introduceert eveneens  
zijn Cerapur Aero, een uiterst  
compact toestel, dat hybride  
verwarming nu ook toegankelijk 
maakt voor projecten met beperkte 
ruimte, zoals appartementen of  
rijhuizen. Dat apparaat bestaat  
uit een combinatie van een energie-
zuinige lucht-water warmtepomp  
én een gascondensatieketel, die  
net zoals de Supra Eco Sas Hybrid  
beschikt over een slimme  
OptiEnergy elektronische regeling. 

De hybride verwarming  
die voor u de voordeligste 
rekensom maakt

De voordelen van dit combinatie-
toestel liggen voor de hand. Eerst 
en vooral is het een zeer milieu-
vriendelijke technologie die met 
hernieuwbare energie werkt en dus 
zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. 
Daarnaast is de werking ervan erg 
zuinig omdat het toestel dankzij 
een elektronische regeling altijd 
voor de meest efficiënte verwar-
mingsmodus kiest. Het systeem 
geeft voorrang aan de gratis 
warmte van de warmtepomp en is 
bovendien eenvoudig connecteer-
baar op uw bestaande warm- 

waterinfrastructuur. Perfect ge-
schikt voor renovatieprojecten!

Zowel de Cerapur Aero als de Supra 
Eco Sas Hybrid zijn dus zuinige, 
milieuvriendelijke én gemakkelijk te 
installeren hybrideoplossingen. En 
wie het allemaal nog simpeler wil, 
kan de Junkers App downloaden. 
Die laat de gebruiker toe om vanop 
afstand zijn woningverwarming  
aan te passen. Eenvoudiger  
bestaat niet, toch?

www.junkers.be

Wie het allemaal 
nog simpeler 
wil, kan de 

Junkers App 
downloaden. 

advertorial
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... en installeer een zuinige en veel 

schonere FLAM-kachel of -inbouwhaard.

Gooi uw verouderde houtkachel bij het schroot! ...

Gratis 990 kg.        pellets 

bij aankoop pelletkachel FLAM 8. 

Of 

Gratis ventilatorenset 
ter waarde van € 350 tot € 450 excl. BTW 
bij aankoop FLAM Largo+,
MT+, Design en Terra.

Ontdek onze 
Batibouw-acties:

Bezoek ons op Batibouw 

paleis 6 stand 410.

Meer info op www.fl am.be

Acties geldig van 22/2 tot 31/3/14.

toe komst   du u r zaam

Elektrische auto’s zijn 
stukken voordeliger in het 
gebruik dan benzine- of 
dieselmodellen. Als je maar 
over de aankoopprijs kunt 
stappen, want die vormt 
nog een fikse drempel.

tekst FREDERiC PETiTJEAN

stop je auto in het stopcontact

Een volle tank (nou ja, een volle accu) 
voor nauwelijks een paar euro. Als je 
dat vergelijkt met wat je aan de pomp 
betaalt voor benzine of diesel, lijkt de 
keuze voor een elektrische wagen 
meteen gemaakt. Ook als je het ver- 
bruik meerekent, komt de elektrische 
auto er afgetekend als beste uit. 

stel, Je riJDt met een vrij zuinige 
dieselauto die ongeveer zes liter op 
honderd kilometer verbruikt. Die 
kost je aan brandstof meer dan  
het dubbele van bijvoorbeeld een 
BMW i3, de eerste volledig 

elektrische auto van het Duitse 
premium-merk: zo’n 2.340 euro per 
jaar versus iets meer dan 1.000 euro. 
Als je je elektrische auto enkel aan 
nachttarief oplaadt of je hebt 
zonnepanelen op je dak liggen, dan is 
het verschil natuurlijk nog groter. 

en elektriscHe auto’s hebben nog 
meer voordelen op hun broertjes met 
een gewone verbrandingsmotor, zegt 
Christophe Weerts van BMW België. 
“De onderhoudskosten liggen veel 
lager dan bij een gewone auto. Buiten 
af en toe eens de remmen wisselen, 
hoef je aan de auto bijna niks te doen. 
Een elektrische motor zit in feite ook 
veel simpeler in mekaar dan een 
verbrandingsmotor. Er is geen 
versnellingsbak, er zijn geen bougies 
en er komt geen olie aan te pas.” 

Helaas speelt er in het kostenplaat-
je nog een belangrijke parameter mee 
waardoor de elektrische auto nu nog 
volledig uit de bocht gaat: de 
aankoopprijs. De prijs voor een 
elektrische wagen ligt vooralsnog 

stukken hoger dan wat je betaalt voor 
een conventionele auto. Voor een i3 
laat je bij BMW minstens 35.500 euro 
achter, voor wat – laten we eerlijk zijn – 
een kleine stadsauto is. 

“Het grote probleem met elektri-
sche auto’s is dat de high tech-batterij-
en nog peperduur zijn”, zegt Philippe 
Decrock van het EVA-proeftuinproject 

lagere prijzen leidt. De BMW i3 
bijvoorbeeld wordt enkel gebouwd in 
functie van het aantal bestellingen 
dat er binnenkomt. Voor gewone 
gebruikers blijft de kostprijs daarmee 
toch een serieuze hindernis. In 
Duitsland bijvoorbeeld komt de 
interesse voor de i3 dan ook voor een 
groot stuk van autodeeldiensten en 
taxibedrijven.”

komt DaarbiJ Dat ook de overheid 
de fiscale stimuli voor elektrische 
auto’s flink heeft teruggeschroefd. “Die 
zijn een beetje mee weggespoeld in de 
besparingsdrift van onze regering”, 
lacht Decrock. “De federale regering 
ging er van uit dat de gewesten 
maatregelen gingen nemen, maar nu 
zit iedereen een beetje naar iedereen 
te kijken. Vergelijk dat eens met 
Duitsland of Nederland, waar er heel 
duidelijk fiscale keuzes op lange 
termijn zijn gemaakt. Zeker voor 
bedrijven is dat erg belangrijk, om  
te weten waar ze aan toe zijn als ze  
de investering in een elektrisch 
wagenpark overwegen.”

(Elektrische Voertuigen in Actie) en 
Federauto. “Bovendien wordt dit soort 
wagens ook nog altijd in vrij kleine 
aantallen gebouwd, wat ook al niet tot 

‘De onderhoudskosten 
van een elektrische 
auto liggen veel 
lager dan bij een 
gewone auto’
Christophe Weerts

‘De fiscale stimuli 
voor elektrische 
auto’s zijn mee 
weggespoeld in 
de besparingsdrift 
van de regering’ 
Philippe Decrock

miguel vertriest

Beleidsmedewerker bij het 
Netwerk Duurzame mobiliteit.

■ is De elektriscHe auto  

Het Juiste antwoorD op Het 

mobi-liteits- en 

milieuvraagstuk? 

“Volgens ons niet helemaal. 
Het grote voordeel is dat je 
ter plaatse geen luchtvervui-
ling genereert, maar naar kli- 
maatimpact toe is er door de 
productie van de wagen, de 
batterij én de elektriciteit wel- 
degelijk een milieu-impact. 
Door de goedkope elektrici-
teit en het gratis opladen op 
het werk, riskeer je ook meer 
automobiliteit te krijgen. Wat 
ruimtegebruik, parkeren in de 
stad of files betreft, is de 
elektrische auto ook geen 
oplossing. Op het vlak van 
verkeersongevallen evenmin.”

■ wat ziJn De trenDs op  

De automarkt?

“Naar aandrijving is de markt 
nog sterk zoekende. Ik ben 
geen specialist, maar de in- 
voering van elektrische auto’s 
gaat trager dan verwacht. 
Hybride wagens lijken beter 
in de markt te liggen, maar 
daarnaast zijn er nog moge- 
lijkheden (CNG (Compressed 
Natural Gass) of waterstof).”

■ waar verwacHt u Dan  

wel Heil van? 

“De (deels) zelfrijdende auto 
zoals de Google Car is 
misschien het meest 
vernieuwende dat we mogen 
verwachten, met een 
mogelijk sterke impact op 
verkeersveiligheid en files.”

3 vragen aan...
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Domotica zonDer breken
Veel mensen zien op tegen het kap- en breekwerk dat bij een domotica-installatie komt kijken.  
Met het One Smart Control-systeem hoeft u zich daarover geen zorgen meer te maken.  
Alle componenten gebruiken het elektriciteitsnet dat al in de woning ligt, om met elkaar te praten. 

Stel je voor dat je drukknoppen 
en stopcontacten plots veel meer 
kunnen dan enkel het licht aan- en 
uitschakelen en stroom leveren: 
muziek inschakelen, gordijnen 
aansturen, de verwarming 
aanzetten,Dat is de kracht van 
het nieuwe One Smart Control 
domotica-systeem. 

maak slimme stroom van je  
klassieke stroom in 1 dag 
“De vraag of het systeem geschikt is 
voor een  nieuwbouw, een bestaand 
huis of een renovatie, stelt zich eigenlijk 
niet meer”, zegt Bert De Haes van One 
Smart Control. “Er is voor ons systeem 
geen specifieke bekabeling meer nodig 
zodat het in élk huis of appartement kan 

geïnstalleerd worden. Op één dag plaatst 
een installateur een complete installatie 
en nadien zie je daar niks meer van.”

Met One Smart Control kan je alles 
doen wat je van een modern domotica-
systeem mag verwachten: lichten 
dimmen, lichtscènes maken, de rolluiken 
aansturen (automatisch of naargelang 
het tijdstip of een gebeurtenis), 
garagepoorten openen en sluiten, 
muziek doorheen het hele huis afspelen 
en natuurlijk de verwarming regelen. 
“Het credo is: niet verwarmen als je 
er niet bent en zorgen dat het warm is 
tegen dat je thuis komt”, legt Bert De 
Haes uit. “De meeste ketels kunnen we 
probleemloos bedienen en ons systeem 
biedt veel meer mogelijkheden dan 
de standaardthermostaten die bij de 
meeste mensen hangen. Wat ook heel 
interessant is: in al onze componenten is 
energiemeting standaard geïntegreerd. 
Je kan perfect je verbruik controleren 
per component, per kamer en zelfs per 
huis, inclusief je verwarming en zonne-
installatie. Als je dat visueel voor je ziet 
kan dat een echte eye opener zijn (lacht).”

zet het systeem naar jouw hand 
De programmatie van het One Smart 
Control-systeem verloopt volledig via 
de One Smart Control app voor de 
smartphone of tablet (Android en iOS). 
“Je kan het systeem waar ter wereld 
ook bedienen, maar je kan het ook 
eenvoudig zelf programmeren. Dat is een 
groot voordeel, omdat je, zeker in een 
nieuwbouw, pas na enkele weken echt 
weet hoe je in je huis gaat leven. Als je de 
programmering dan zelf kan aanpassen, 
moet er niet om de haverklap een 
installateur langskomen, zoals dat vroeger 
met oude systemen wel het geval was.” 

Prijskaartje?
Klinkt allemaal geweldig, maar de prijs zal 
dan ook wel navenant zijn, waarschijnlijk? 
Dat blijkt enorm mee te vallen. “Een 
gemiddeld appartement rusten we volledig 
uit voor ongeveer 2.000 euro”, zegt Bert 
De Haes. “Voor een gemiddeld vrijstaand 
huis moet je op 6.000 euro rekenen. 
Daarvoor heb je dan een complete 
uitrusting met alles erop en eraan.”

www.onesmartcontrol.com

Naast je vertrouwde drukknoppen kan je het systeem ook bedienen met de One Smart Control 
app. Thuis of van op afstand, je hebt altijd controle over je woning. Druk op ‘AWAY’ en alle 
lichten gaan uit, de verwarming gaat enkele graden lager en je alarm wordt ingeschakeld.




