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Overzicht energieverbruik apparatuur in huis  

 
kosten per kWh € 0,70 

Apparaat Gemidd energie-
verbruik per jaar 

Gemidd kosten 
per jaar  

Afzuigkap 15 kWh € 10,50 

Babyfoon 5 kWh € 3,50 

Boormachine < 5 kWh € 3,50 

Broodbakmachine 75 kWh € 52,50 

Broodrooster 5 kWh € 3,50 

Computer (PC) 230 kWh € 161,00 

CV-pomp (modern) 150 kWh € 105,00 

Diepvriezer 375 kWh € 262,50 

Droger 600 kWh € 420,00 

DVD speler 10 kWh € 7,00 

Elektrische boiler 500 kWh € 350,00 

Elektrische deken 30 kWh € 21,00 

E-mail en internet (6uur/dag) 80 kWh € 56,00 

Frituurpan 10 kWh € 7,00 

Geluidsinstallatie 10 kWh € 7,00 

Haardroger 10 kWh € 7,00 

Koelkast 200 kWh € 140,00 

Koffiezetapparaat 75 kWh € 52,50 

Kookplaat (elektrisch) 500 kWh € 350,00 

Kruimeldief 15 kWh € 10,50 

Magnetron 35 kWh € 24,50 

Oven 100 kWh € 70,00 

Printer 50 kWh € 35,00 

Radio 50 kWh € 35,00 

Router 50 kWh € 35,00 

Stofzuiger 50 kWh € 35,00 

Strijkijzer 25 kWh € 17,50 

Telefoonoplader 13 kWh € 9,10 

Televisietoestel 175 kWh € 11,90 

Tosti-ijzer < 5 kWh € 3,50 

Vaatwasser 260 kWh € 182,00 

verlichting led ∑ 72W* 97 kWh € 67,90 

verlichting  gloeilamp ∑1200W* 500 kWh € 350,00 

Wasmachine 225 kWh € 157,50 

Waterkoker 35 kWh € 24,50 

Waterbed 700 kWh € 490,00 

   Totaal 2862 kWh € 2.003,40 

Het overzicht van jaarlijks 

elektriciteit verbruik van veel 

apparaten die in huis worden 

gebruikt, zijn schattingen van 

het gemiddelde jaargebruik 

zoals die door energiebedrijven 

en (consumenten)organisaties is 

verzameld. 

Per situatie kan het jaarverbruik 

per apparaat groter of kleiner 

zijn, afhankelijk van type en 

gebruik, maar de verhoudingen 

in verbruik tussen de apparatuur 

blijft min of meer in stand.  

 

Laat de lijst zien wat bij u de 

stroomvreters zijn, waar het 

verborgen stroomverbruik zit en 

waar voor u door maatregelen 

de meeste winst is te behalen.  

  

Op de website 

www.lewenborgenergie.nl kunt 

u deze lijst als Excel bestand 

downloaden en in 2 extra 

kolommen aangeven welke 

apparatuur u gebruikt en welk 

elektriciteitsverbruik daarmee 

gepaard gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*12 lampen 3uur/dag led 6W, 
gloeilamp 60W 
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