Meten is weten!

Bewuster van je
verbruik met de
meterkaart

Meten is weten!

Enkele spaartips voor elektriciteit,
gas en water

Deze meterkaart helpt je om de evolutie van je elektriciteits- aardgas- en waterverbruik op te
volgen en te evalueren.
Maak er een goede gewoonte van om je meterstanden maandelijks bij te houden, best telkens
op dezelfde dag en hetzelfde uur. Zo kun je de evolutie van je verbruik op de voet volgen en uiteindelijk
bewuster met energie en water omspringen.
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 Isoleren is een goede reflex. In de winter houd je de warmte
binnen en in de zomer de hitte buiten. Informeer je goed voor
je eraan begint! Degelijk isoleren betekent meer thermisch
comfort en elk jaar opnieuw lage energiekosten.
 Als je aan de actievoorwaarden voldoet, kun je bovendien een
isolatiepremie ontvangen van Fluvius!

Hoe gebruik je de meterkaart?
Noteer je meterstanden van elektriciteit, aardgas en/of water best eenmaal per maand en dit
telkens op hetzelfde tijdstip.

Meterstand elektriciteit

Meterstand gas

Neem enkel de cijfers vóór de komma
of vóór het rood omkaderde vakje.
Heeft je elektriciteitsmeter één telwerk? Vul dan enkel de eerste kolom
‘Dagteller’ in op de meterkaart. Heb
je een ‘tweevoudig uurtarief’meter
met twee telwerken? Noteer dan de
meterstanden in de overeenkomstige
kolom ‘Dagteller’ of ‘Nachtteller’. Voor
elektrische accumulatietoestellen
(verwarming en/of warm water) heb je
meestal een bijkomende meter voor
‘uitsluitend nachttarief’. Noteer die
meterstand in de kolom ‘Uitsluitend
nachttarief’.

Noteer enkel de cijfers vóór de komma. Je aardgasmeter registreert het aardgasverbruik in
kubieke meter (m³). Op je energiefactuur wordt
dat verbruik omgerekend in kilowattuur (kWh). Op
die manier is een vergelijking tussen de verschillende energievormen mogelijk (1 m³ komt ongeveer overeen met ± 11 kWh).

Week

Datum

Meterstand

1

9 januari

1260

2

16 januari

1360

Nachtteller

Verbruik
(kWh)

100

Meterstand

Verbruik
(kWh)

2 Kies energiezuinige lampen
 Schakel je verlichting en elektrische toestellen uit wanneer
niemand aanwezig is of wanneer je ze niet gebruikt.
 Doe elke keer het licht uit als je de kamer verlaat.

3 Droog je wasgoed zoveel mogelijk

gratis

Meterstand water

 De goedkoopste manier is nog altijd de waslijn. Droogkasten
zijn energievreters. Een droogbeurt vraagt tot drie keer
meer energie dan een wasbeurt. Gemiddeld drogen we
drie keer per week, dat is zo’n 150 droogbeurten per jaar!
 Kies dus een energiezuinig toestel en spring er
energiebewust mee om.

Je watermeter registreert je waterverbruik in
kubieke meter (m3), net als je aardgasmeter.
1 kubieke meter is gelijk aan 1 000 liter. Noteer hier
ook enkel de cijfers vóór de komma.
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1360-1260=100

Tot slot
Noteer telkens in de kolom ‘Verbruik (kWh)’ het
verschil met je vorige meterstand. Zo weet
je precies hoeveel elektriciteit of aardgas je
vorige week hebt verbruikt. Hou er rekening mee
dat je verbruik kan wijzigen door verschillende
factoren: aankoop van een extra toestel, abnormale weersomstandigheden, gezinsuitbreiding …

!

Let op

Deze meterkaart is bedoeld om je verbruik op
te volgen. Om je meterstand door te geven voor
je energiefactuur, ontvang je een apart bericht.

Totaal
verbruik
(m3)
Water

4 Minder water?
 Een lekkende kraan kan tot 4 liter water per uur of
35 kubieke meter per jaar verbruiken. Herstel
lekkende kranen en spoelbakken van toiletten dus
zo snel mogelijk?
 Gebruik een beker als je je tanden poetst. Als je de kraan laat
lopen, verbruik je 12 liter. Dat is meer dan een volle emmer.
 Doe de kraan dicht als je je scheert, of als je je inzeept onder de
douche.
 Beperk je douchetijd.
 Verzamel de afwas.
Doe liever één grote afwas dan tien kleintjes.
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Alle info via Fluvius.be
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Hoe
kun je ons
bereiken?

Totaal
verbruik
(kWh)
Elektriciteit

Dringende meldingen (7/7 - 24/24)
• Gasgeur?
Prioritair - gratis nummer

Verbruik
(kWh)
Verbruik
(kWh)

Meterstand

• Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis
8635
kunnen een gasgeur, onderbreking of defect melden
via sms-codebericht - meer info op fluvius.be/contact

Geen antwoord op onze site?
Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur (zonaal tarief)
Complexe vraag of discreet overleg?
Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren
vind je op fluvius.be/klantenkantoren

Verbruik
(kWh)

Meterstand

078 35 35 00

Zonaal tarief

Meterstand

Datum

Dagteller

Nachtteller

Uitsluitend nachttarief

• Onderbreking of defect?

Elektriciteit (kWh)

0800 65 0 65
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