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Bijlage bij het bewonersboekje Dennebeek, Mastebeek, Plataanbeek, het Groen. 
 
 
 
Elektrisch koken 
Kiest u voor een nieuwe keuken bij het groot onderhoud? Dan is dat een goed moment om 
over te stappen op elektrisch koken. In de toekomst is er steeds minder gas beschikbaar 
omdat gas geen duurzame energiebron is. Elektrisch koken is een eerste stap naar een 
gasloze woning.  
 
Wordt uw keuken vervangen, dan kunt zelf kiezen of u wilt overstappen op elektrisch koken. 
Krijgt u geen nieuwe keuken, maar wilt u wel elektrisch gaan koken? Dan bekijken we of de 
aansluiting toch kunnen maken.   
 
Wat doen wij voor u als u overstapt? 

- We maken een stroomdraad vanuit de groepenkast naar de keuken.  
- We maken uw groepenkast geschikt voor een 3-fasen aansluiting. 
- We plaatsen een speciaal Perilex stopcontact in de keuken. 
- We verwijderen de bestaande gasaansluiting in de keuken. 
- U krijgt u van ’thuis een vergoeding van € 55,- voor nieuwe pannen.  
- Kiest u ervoor bij KnaapenGroep een inductieplaat te kopen (zie bladzijde 9 in het 

bewonersboekje)?  Dan zorgt KnaapenGroep voor de montage en installatie van uw 
elektrische kookplaat.  

- Kiest u ervoor zelf een elektrische kookplaat te kopen, dan moet u de montage en 
installatie zelf regelen.  

 
 
Wat moet u zelf nog doen als u overstapt? 

- Heeft u nog geen 3 fasen aansluiting in uw woning? Dan legt Enexis die aan. De 
aansluiting moet u zelf bij Enexis aanvragen. Daarvoor belt u naar 088 – 85 77 000. 
Zij weten ook of u een 1 of 3 fasen aansluiting heeft. De kosten die u hiervoor maakt 
worden door ’thuis vergoed. 

- Als u zelf een elektrische kookplaat koopt, dan regelt u de montage en installatie zelf. 
Heel belangrijk daarbij is dat u uw kookplaat aan laat sluiten door een erkende 
elektricien. De aansluiting van de stekker en het stopcontact moeten namelijk op 
elkaar afgestemd zijn.  Als dit niet goed gebeurt kan uw kookplaat stuk gaan. 
Hieronder ziet u hoe het Perilex stopcontact dat KnaapenGroep plaatst eruit ziet. 
Daarnaast ziet u de stekker die hiervoor nodig is. Let daarop bij het kopen van uw 
elektrische kookplaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Perilex stopcontact         Perilex stekker 
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Enkele tips voor elektrisch koken:     

- Als u zelf een elektrische kookplaat koopt is ons advies om te kiezen voor inductie. 
Een inductieplaat is de zuinigste manier van elektrisch koken. De manier van koken 
lijkt veel op het koken op gas. De temperatuur is snel te regelen.  

- Controleer of uw pannen geschikt zijn voor inductie. Op de pan staat 
dan een  symbool zoals hiernaast.  
Let hier ook op bij aankoop van nieuwe pannen. 

- Staat dit symbool er niet op? Dan kunt u zelf nog uw pan controleren. 
De bodem moet magnetisch zijn. Dit kunt u checken met een magneetje.  

- Belangrijk: heeft u een pacemaker, vraag dan uw cardioloog of u inductie mag 
gebruiken. 

 
Voordelen elektrisch koken:  

• Elektrisch koken is veiliger dan op gas, want er is geen vuur.  

• Een inductieplaat is makkelijk schoon te maken.  

• In combinatie met zonnepanelen is inductie een voordelige keuze.  
Meestal is de opbrengst van 1 paneel voldoende om elektrisch te koken.   

 
 
Heeft u nog vragen 
U kunt deze stellen aan de medewerkers van KnaapenGroep tijdens huisbezoeken voor de 
woningopname. Of u neemt contact op met Tijs Maassen, sociaal projectleider bij ’thuis.  
Tijs is bereikbaar op maandag en woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer (040) 24 99 974 of via e-mail t.maassen@mijn-thuis.nl  
    
 

mailto:t.maassen@mijn-thuis.nl

