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Deze brochure heeft geen officieel karakter en de gegevens worden enkel verstrekt bij wijze van inlichting. De redacteurs van deze brochure hebben ernaar gestreefd in de 
mate van het mogelijke rekening te houden met alle van toepassing zijnde reglementering op het ogenblik van druk van deze brochure. Reglementering is evenwel aan evolutie 
onderhevig. Het is dan ook zeer belangrijk dat de gebruiker van deze brochure deze evolutie opvolgt en de (eventueel gewijzigde) reglementering respecteert. In geval van 
discussie over punten in deze brochure, is het de reglementering die primeert. VZW Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. 
Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van dit document en voor schade van welke vorm 
dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Niets uit dit document mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZW Horeca Vlaanderen. 



Zonder energie geen horeca. Maar de hoge 
energieprijzen staan een gezonde en duurzame 
bedrijfsvoering in de weg. Horeca Vlaanderen wil daarom 
met deze energiebrochure ook nu haar rol opnemen als 
verantwoorde sectorfederatie. Niet alleen willen we zo 
onze horecaondernemers bijstaan, we blijven daarnaast 
ook ijveren voor de juiste ondersteuning bij de overheden. 

De sector heeft een gigantische economische én sociale 
meerwaarde te bieden. Maar dat kan enkel als ze rendabel 
kan ondernemen. De hoge vlucht van de energiefactuur 
is een enorme uitdaging om die rendabiliteit op peil te 
houden. De energiemarkt is complex geworden, nieuwe 
spelers, nieuwe technologieën en nieuwe regels. Duurzaam 
ondernemen wordt steeds belangrijker. Omdat we vandaag 
en morgen geconfronteerd worden met deze prijsstijgingen 
willen we in deze speciale energiebrochure de aandacht 
vestigen op verscheidene maatregelen. 

Zogenaamde quick wins, snelle en makkelijk in te voeren 
besparingstips, die jouw energiefactuur meteen zullen helpen 
drukken. Maar ook langere termijnmaatregelen, die je een 
duurzame toekomst moeten garanderen. Met deze inzichten kan 
je jouw verbruik verlagen, wat goed is voor jouw portemonnee, 
maar ook voor mens en milieu. Horeca Vlaanderen helpt je niet 
enkel mee op weg door de winter, maar kijkt ook verder om je 
te helpen bij het duurzaam ondernemen. Voor meer informatie en 
updates kan je steeds terecht op:     www.horecaenergysupport.be. 

Jouw energie is ook onze zorg

INTRO 



  30 snelle tips om energie te besparen  

WINSQUICK

Energie is een belangrijke kostenpost in de horecasector. Helaas kunnen 
we niet zonder. Maar besef dat je met enkele kleine aanpassingen in jouw 
zaak je energiefactuur aanzienlijk kan doen dalen. Horeca Vlaanderen zet de 
belangrijkste quick wins op een rij. Doe er je voordeel mee!  
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PLAATS LED-VERLICHTING
LED-verlichting is een energiezuinig alternatief voor de klassieke 
halogeen of TL-verlichting. LED-lampen verbruiken tot 80% minder 
energie, hebben een veel hogere levensduur en de investering is snel 
terugverdiend. Lichtarmaturen kunnen door esthetische keuze of 
veroudering een erg laag lichtrendement hebben, en daardoor een 
sterke lichtbron vragen om hetzelfde verlichtingseffect te hebben. 
Vooral armaturen in keukens kunnen door vervuiling een lager 
rendement hebben terwijl deze veel branduren hebben.

LED verdient zichzelf snel terug. Binnen 1,5 jaar maak je al winst ten 
opzichte van je voorgaande situatie. Een LED-lamp heeft ook een 
langere levensduur: tot 10x langer dan een halogeen.

1. 

DETECTOR IN KOEL- EN VRIESCELLEN
Een bewegingsdetector voorkomt het onnodig laten branden van 
verlichting in koelinstallaties. Aangezien verlichting warmte creëert, 
vraagt het laten aanstaan van verlichting in een koelcel meer 
koelenergie. Je bespaart dus zowel op het energieverbruik van je 
verlichting als van je koelinstallatie. Bijkomend is er ook het hygiënisch 
voordeel omdat de schakelaars niet meer aangeraakt moeten worden. 

Deze investering verdien je binnen de twee jaar terug. 

4. 

CHECK OOK JOUW NOODVERLICHTING
Kies bij het vervangen van je noodverlichting eveneens voor  
LED-technologie. Laat je echter goed informeren bij het vervangen van 
je lampen want niet alle armaturen ondersteunen LED.

Vervang oude noodverlichting door LED-lampen als de 
noodverlichting permanent moet branden. Op minder dan 1 jaar 
maak je al winst ten opzichte van je voorgaande situatie.

2. 

DOOF PARKINGVERLICHTING 
Het verlichten van parkings gebeurt vaak met zware lampen. Dat 
deze fors wat energie opslurpen wekt geen verbazing. Daarom is het 
belangrijk dat de lichten worden uitgeschakeld op het einde van de 
dag. Je kan jouw parkingverlichting tegenwoordig trouwens ook met 
LED-verlichting en/of bewegingssensoren uitvoeren, wat besparingen 
tussen 30 tot 80% kan opleveren.

De goedkoopste kWh is diegene die niet verbruikt wordt. 5 LED-
lampen van 20 Watt die elke nacht gedurende 6u worden uitgeschakeld 
levert een besparing op van 220 kWh/jaar of 50 tot 75 euro per lamp  
per jaar.

3. 
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PLAATS THERMOSTAATKRANEN
Moderne thermostaatkranen aan de radiatoren kunnen worden 
ingesteld zodat je ruimtes enkel verwarmd worden wanneer dit 
noodzakelijk is. Bovendien zorgt een klokthermostaat dat de 
verwarming ’s avonds automatisch wordt uitgeschakeld. De investering 
is bovendien fiscaal aftrekbaar!

Door het goed instellen van de thermostaatkranen kan er tot 10% 
van de verwarmingskost bespaard worden.

8. 

DEK WARMHOUDPLATEN AF
Het afdekken van warmhoudplaten en au-bain-maries kan tot 20% 
besparing opleveren, omdat het water of de warmhoudplaten minder 
zullen afkoelen wanneer deze niet gebruikt worden.

Deze eenvoudige ingreep kan tot 20% besparing opleveren.

9. 

LED-VERLICHTING IN KOEL-  
EN VRIESCELLEN
Ook hier kan LED-verlichting voor een fikse besparing zorgen. LED-
verlichting geeft minder warmte af, waardoor je zowel bespaart 
op verlichtingsenergie als op koelenergie. LED-verlichting kan de 
kleurweergave van daglicht evenaren, wat werken in de koel- en 
vriescel aangenamer maakt. Een bewegingsdetector verbonden aan 
de LED-lamp voorkomt onnodig branden. Dit is voordelig zowel voor 
de energiekost als voor de producten die bewaard worden in de 
koelcel.

5. 

PLAATS BEWEGINGSSENSOREN 
Bewegingssensoren installeren in onregelmatig bemande ruimtes 
voorkomt dat lichten onnodig blijven branden. Een strategische 
plaatsing van een bewegingssensor in het toilet, de gang of de 
opslagplaats is een goedkope energiebesparende ingreep die je kan 
implementeren zonder in te boeten aan comfort. Hotels gebruiken best 
sleutelkaarten die de verlichting, verwarming en airco uitschakelen bij 
het verlaten van de kamer.

Verlicht enkel wanneer er ook effectief licht nodig is.  
Deze investering verdien je zeker terug op 2 jaar.

6. 

PLAATS RADIATORFOLIE
Radiatorfolie of een warmteschild tussen de radiator en de buitenmuur 
voorkomt verlies van stralingswarmte doorheen de muur. De folie 
weerkaatst immers warmtestralen. 

Naargelang de locatie van je radiator verdien je deze investering 
terug op 1 tot 2 jaar tijd.

7. 

“Impactvolle tips om 
je energiefactuur te 

drukken”

GEBRUIK GEEN TERRASBRANDERS
Terrasbranders op gas zijn niet alleen slecht voor het milieu, ze zijn dat 
vooral voor jouw factuur: één brander verbruikt ongeveer 1 m3 aardgas 
per uur. Dit is vergelijkbaar met de energiekosten van een goede 
elektrische terrasverwarmer. Dekentjes zijn gezellig én duurzaam!

Eén brander verbruikt ongeveer 1 m3 aardgas per uur, wat 
overeenkomt met iets meer dan 1 à 1,5 euro per uur per brander.

10. 
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SLUIT JE VAATWASSER AAN OP  
EEN WARMWATERCIRCUIT
Als de vaatwasser aangesloten wordt op een warmwatercircuit, 
verbruikt die minder energie aangezien het water minder moet 
worden opgewarmd. Ook zorgt deze maatregel ervoor dat de duur 
van een wasbeurt ongeveer een tiende minder lang duurt. Let wel 
op de temperatuur van het warmwatercircuit: deze is best minder 
dan 60°C, om voortijdige verzwakking van rubberen onderdelen niet 
te versnellen. Het is wel belangrijk dat de vaatwasser dicht bij de 
opwekking van het warm water staat om te voorkomen dat het water 
in de leidingen afkoelt tussen de wasbeurten door. 

De besparing op de energiekost kan oplopen tot 50%.

11. 

VOORZIE BEWEGINGSSENSOREN  
OP TERRASVERWARMING
Bewegingssensoren op terrasverwarming zorgen dat de installatie 
opspringt bij activiteit en automatisch afspringt bij inactiviteit. 
Verwarmingselementen zijn grote energieverbruikers en het niet 
onnodig aanstaan van deze installaties voorkomt oplopende 
energiekosten.

12. 

REGEL DE OPSTARTTIJD VAN  
JE CV-INSTALLATIE
Wanneer het buiten niet al te koud is, kan je jouw verwarming gerust wat 
later aanschakelen en je zaak toch nog tijdig voor de openingsuren op 
de juiste temperatuur brengen. Zo vermijd je onnodige warmteverliezen. 
Bovendien kan je het gebruik van je verwarmingsinstallatie optimaliseren 
door rekening te houden met andere bronnen van verwarming. Schakel 
je verschillende kookvuren of ovens aan? Dan is het misschien niet 
nodig ook de CV-installatie aan te schakelen.

13. 

Het verlagen van de temperatuur met 1°C bespaart je snel 6 tot 7%.

LAAT GASPITTEN NIET CONSTANT 
BRANDEN
Elke seconde telt, zowel voor efficiëntie als voor gasconsumptie. Maak 
dus een afweging, en zet je vuren uit tijdens rustige periodes. Een 
waakvlam verbruikt ongeveer 0,15 kWh aardgas. Een inductiefornuis 
is veruit de meest energiezuinige optie in vergelijking met de andere 
mogelijkheden zoals een gasfornuis of keramisch vuur.

Door de 4 waakvlammen van een gasfornuis gedurende 4u per 
dag niet aan te zetten, bespaar je jaarlijks 650 kWh of zowat 100 
euro. Een keramisch vuur verbruikt 20% meer dan een inductievuur 
en een klassiek (gietijzer) elektrisch vuur zelfs 50% meer dan een 
inductievuur. Een gasfornuis verbruikt dubbel zoveel ten opzichte 
van een inductiefornuis.

14. 
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SCHAKEL DE DRANKENKOELKAST  
’S NACHTS ENKELE UREN UIT
Een moderne koelkast kan een hele tijd uitstaan zonder al te veel af te 
koelen. Met een programmeerbare schakelklok kan je dan bijvoorbeeld 
de koelkast een (paar) uur voor opening aanzetten zodat je dranken 
optimaal gekoeld zijn, zonder dat de koelkast moet aanstaan wanneer 
je zaak gesloten is. Afhankelijk van de openingsuren kan dit een 
enorme besparing van energie opleveren. Stel de temperatuur van je 
koelkast in op 4°C. Reken voor elke graad kouder een extra verbruik 
van 5%.

Stel de temperatuur van je koelkast in op 4°C. Reken voor elke 
graad kouder een extra verbruik van 5%. Het uitschakelen van 
de drankenkoelkast levert je een jaarlijkse besparing op van 50  
tot 100 euro.

18. 

DEK KOELVITRINES ’S NACHTS AF
Het ’s nachts afdekken van koelvitrines bespaart heel wat koelenergie 
en de besparing kan snel enkele honderden euro’s per jaar opleveren.

Hiermee bespaar je al snel enkele honderden euro’s per jaar.

19. 

PLAATS JE BIERVATEN NIET 
IN DEZELFDE RUIMTE ALS DE 
KOELINSTALLATIE
Een koelinstallatie onttrekt warmte van de te koelen ruimte en geeft 
deze af aan zijn omgeving. De omgeving buiten de koel- en vriescel 
warmt hierdoor op. Gestockeerde drank in de buurt van de condensor 
van de koelinstallatie warmt op en zal hierdoor later meer energie 
vragen om opnieuw af te koelen tot serveertemperatuur. Het is 
daarom aan te raden te koelen voorwerpen niet in eenzelfde ruimte te 
plaatsen als de koelinstallaties.

20. 

REINIG DE CONDENSOR VAN 
JOUW KOELINSTALLATIE
Stof en vuil verhinderen de warmteafgifte van de condensor van je 
koelinstallaties wat resulteert in een tot 10% hoger energieverbruik. 
Maak daarom regelmatig de condensor schoon zodat warmte 
gemakkelijk weg kan.

Dat leidt tot een reductie van het energieverbruik met 10%.

16. 

ONTDOOI REGELMATIG  
JE DIEPVRIEZERS
Ijsafzetting op de verdamper van koelapparaten belemmert koelen, 
verlaagt het rendement en verhoogt de energiekost tot 30%. Om 
ijsvorming zoveel mogelijk te minimaliseren is het noodzakelijk 
diepvriezers regelmatig te ontdooien. Ijsafzetting is een gevolg van 
een te hoge vochtigheidsgraad in de koelcel wat o.a. veroorzaakt 
wordt door openstaande deuren of afkoelen van voedsel met een 
hoog vochtgehalte. De ideale temperatuur voor jouw diepvries is 
-18°C, elke graad minder betekent een extra verbruik van 5%.

De ideale temperatuur voor je diepvries is -18°C, elke graad minder 
betekent een extra verbruik van 5%. Een laagje ijs van 2 mm 
verhoogt het verbruik met 10%.

17. 

CONTROLEER DEURRUBBERS VAN 
KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS
Goed sluitende deurrubbers van koelinstallaties voorkomen onnodig 
geopende deuren. Buiten oplopende energiekosten hebben slecht 
sluitende deuren ook een negatief effect op de levensduur van je 
installatie. Hou daarom deurrubbers soepel en proper en vervang 
indien nodig. Plaats jouw koelkast en diepvriezer in koele ruimtes. 
Vermijd in ieder geval om jouw koelinstallaties net naast ovens of 
fornuizen te plaatsen.

Met deze simpele ingreep kan je tot 30% energie besparen.

15. 
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ISOLEER LEIDINGEN
Plaats buisisolatie over de leidingen tussen je verwarmingsbron en je 
chauffages / kranen. De investering verdien je al terug op 1,8 jaar. Het 
isoleren van warmteleidingen in onverwarmde ruimtes en vice versa 
zorgt voor minder warmteverlies. Buizen met een grotere diameter 
hebben een groter verliesoppervlak en zijn dus des te gevoeliger aan 
deze ingreep. Bovendien geniet deze maatregel van een verhoogde 
investeringsaftrek.

De investering verdien je al terug op 1,8 jaar.

22. 

ZET DE AIRCO UIT TIJDENS DE 
SLUITINGSUREN
Zet de airco uit wanneer je jouw zaak sluit. En vermijdt dat zowel de 
verwarming als de airco aanstaat op hetzelfde moment. Je kan ook 
overwegen raamcontacten te installeren: deze detecteren wanneer je een 
raam openzet, en zetten dan de airco (of verwarming) automatisch uit.

23. 

BEPERK HET DEBIET VAN 
AFZUIGSYSTEMEN IN  
GROOTKEUKENS
Installeer een tijdsklok die het afzuigsysteem na een bepaalde periode 
uitschakelt. Zo zal jouw afzuigsysteem minder energie verbruiken, en 
bovendien beperk je in belangrijke mate de warmteverliezen.

24. 

PLAATS EEN TOCHTGORDIJN VOOR 
DE DEUR OF VOORZIE EEN DEURSAS
Met een gordijn voor de deur of een deursas vermijd je dat er koude (of 
warme!) lucht binnen stroomt telkens een klant binnenkomt. Hierdoor 
blijft de temperatuur in je zaak constanter, waardoor de verwarming of 
airconditioning niet onnodig moet werken. Het verhoogt ook het comfort 
van je klanten, vooral wanneer zij dicht bij de deur zitten.

25. 

PLAATS TOCHTSTRIPS AAN RAMEN
Koude lucht die langs je ramen binnenglipt kan je makkelijk elimineren 
met tochtstrips. Een erg eenvoudige én goedkope ingreep die dit 
stiekeme energieverlies in geen tijd aanpakt. Wist je dat tot 30% van 
de warmte via slecht gesloten ramen en deuren verdwijnt?

Luifels, zonneblinden of zonwerende folie op de ramen houden 
dan weer de ongewenste warmte buiten. Daardoor moet je minder 
afkoelen. Dit gaat om erg grote vermogens die niet meer moeten 
worden ingezet.

26. 

Tot 30% van de warmte verdwijnt via slecht afgedichte ramen.

21. GEBRUIK BUITENLUCHT OM TE 
KOELEN
Indien het niet al te warm is kan je de buitenlucht gebruiken om je 
ruimtes af te koelen. Dit kan simpelweg door het raam open te zetten 
of door ventilatoren en eventueel de afzuiginstallatie in de keuken te 
gebruiken.



10

DE ESPRESSOMACHINE HOEFT NIET 
DE KLOK ROND OP TE STAAN
Espressomachines houden water warm en onder druk wanneer ze 
aanstaan, wat voor een continu elektriciteitsverbruik zorgt. Zorg 
er dus voor dat je machine uitstaat wanneer je zaak gesloten is of 
wanneer je geen koffie meer schenkt.

27. 

Het uitschakelen van de espressomachine levert je snel tot 200 euro 
besparing op per jaar.

SCHAKEL TOESTELLEN UIT 
Als een toestel (oven, warmhoudplaten, …) meer dan 15 min. niet 
gebruikt wordt, is het aangeraden deze uit te schakelen. Ook toestellen 
zoals een sigarettenautomaat, bingo- of flipperkast die aanstaan 
maar niet gebruikt worden, verbruiken wel energie. Dit noemt men 
sluipverbruik. Het is een eenvoudige en kosteloze maatregel om alle 
toestellen uit te schakelen die niet gebruikt worden. De som van 
energie die je hierbij spaart zal je zeker voelen in je energiefactuur. 

28. 

Vanaf 15 min. kost het meer energie om de oven warm te houden 
dan hem weer op te warmen.

ZORG ERVOOR DAT NIET ALLE 
APPARATEN TEGELIJKERTIJD 
AANSTAAN
Door veel apparaten gelijktijdig aan te schakelen, kan de temperatuur 
in je zaak snel oplopen. Probeer het gebruik van je apparaten te 
spreiden en zo het verbruik van de koelinstallatie te beperken.

29. 

LET BIJ AANSCHAF VAN NIEUWE 
APPARATUUR OP HET VERBRUIK EN 
KIES VOOR A+ TOESTELLEN
Het Europese energielabel geeft aan hoeveel het apparaat zal 
verbruiken, en geeft ook het verwachte energieverbruik per jaar 
aan. Bijvoorbeeld: een koelkast met A++ label verbruikt tot een 
derde minder vergeleken met een A+ koelkast. Let daar ook op als 
je tweedehandstoestellen zou kopen, want de labels zijn de jongste 
jaren aangepast.

30. 

“Espressomachines zorgen voor een continu elektriciteitsverbruik ”
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NOG 
GEEN LID?

Wil je graag goed op de hoogte zijn, professioneel groeien of 
nieuwe kennis verwerven? Dan is de Horeca Academie helemaal 
iets voor jou! Op www.horecavlaanderen.be/horeca-academie-
home vind je een ruime keuze aan opleidingen om op alle vlakken 
in te zetten op jouw zaak.

Je wordt niet alleen lid van Horeca Vlaanderen, je wordt ook 
automatisch lid van je lokale horeca-afdeling waar je collega’s 
opkomen voor de belangen van de lokale horeca. Ze organiseren er 
ook netwerkevents om horecaondernemers samen te brengen. En 
heb je een vraag? Dan kan je steeds terecht bij jouw regiocoördinator.

Zit je met een vraag? Als lid kan je gratis en onbeperkt bij onze juristen 
terecht voor snel en correct eerstelijnsadvies. Wij behandelen jaarlijks 
meer dan 5.000 vragen: sociale wetgeving, nazicht contracten, 
doorlichting PV’s, handelshuur en concessies, HACCP en allergenen, 
regelgeving logies, fiscaliteit, wegenwerken, vennootschapsvormen, 
camera’s en privacy, elektronische betalingen…

Als lid van Horeca Vlaanderen ben je altijd als eerste op de hoogte 
van de nieuwe regelgeving, wetgeving en trends in onze sector. 
Je ontvangt de digitale nieuwsbrief Horeca Flash, maandelijks 
het juridisch magazine Horeca Echo en kan gebruik maken van 
onze brochures, inspiratiegidsen, checklists, modeldocumenten en 
standaardovereenkomsten.

Scan deze QR-code of ga naar www.horecavlaanderen.be/ledenvoordelen  
en binnen enkele minuten is je lidmaatschap in orde. Zodra je betaling verwerkt is,  
zal je regiocoördinator je verder informeren. 

Word dan nu lid!

Het lidmaatschap van Horeca Vlaanderen is een must voor 
iedere horeca-uitbater die goed geïnformeerd wil zijn en wil 
blijven gaan voor een betere horeca! Bovendien komen wij 
iedere dag opnieuw op voor jouw belangen en maak je samen 
met je collega’s deel uit van het grootste horecanetwerk.  
Sluit je dus snel aan, want samen staan we sterk!

#samensterk

LOKALE HORECAWERKING: SAMEN STERK OP LOKAAL NIVEAU

ALTIJD GOED GEÏNFORMEERD EN ALS EERSTE OP DE HOOGTE GRATIS OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES

GRATIS EN ONBEPERKT EERSTELIJNSADVIES
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 ENERGIEMONITOR 
Meten is weten! Monitor het energieverbruik in jouw zaak en krijg automatisch meldingen en rapporten. 
Zo zie je welke toestellen het meeste verbruiken, waar er verlies is en wanneer je verbruikt als het 
eigenlijk niet hoeft. Dankzij een monitoringsysteem hou je accuraat en eenvoudig je energieverbruik bij. 
Met een meter en een platform waar je je verbruik kan evalueren krijg je veel informatie over je verbruik 
en waar je pijnpunten zitten. Dag-, week- en jaarcycli bevatten belangrijke informatie! Eventueel 
kan je overwegen om subverbruikers apart te meten naast je hoofdverbruik zoals koeling, keuken, 
verlichting,... Fluvius en sommige watermaatschappijen geven deze informatie gratis bij digitale meters. 
Er bestaan ook betaalbare commerciële leveranciers die maatoplossingen uitwerken.

 TEMPERATUURREGELAARS 
Regel de temperatuur per ruimte met centrale sturing per ruimte. Dat is een meer geavanceerde 
oplossing voor de klassieke regeling met thermostaatkranen. Een centrale sturing, met een tijds- en 
temperatuursregeling per ruimte. Zo kan bijvoorbeeld het verwarmingsregime van een hotelkamer 
vanuit de receptie worden geschakeld tussen ‘bezet’ en ‘vrij’.

 CIRCULATIELEIDING 
Optimaliseer circulatieleiding voor sanitair warm water. Een circulatieleiding dient om sanitair 
warm water bij het tappunt te brengen zonder spoelen van de leiding tussen de wamwaterbron 
en het tappunt. Het is belangrijk om deze leiding goed te isoleren en deze leiding af te sluiten bij 
sluitingsdagen.

De hoge energieprijzen zullen overmorgen niet verdwenen zijn. Inzetten op 
duurzame oplossingen is dan ook aan te raden. We sommen graag enkele 
maatregelen op die soms iets meer ingrijpend zijn voor je horecazaak. Ze 
vergen vaak een grotere investering, maar leveren op termijn een grotere 
besparing op.

HOE KAN JE NOG 

MEER BESPAREN?
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 SCAN MET FLIR CAMERA 
Een FLIR camera registreert onzichtbare variaties in temperatuur in jouw 
koelinstallaties, zodat onnodige verliezen van warmte of koelte kunnen worden 
gedetecteerd. Deze camera is niet zo duur in de aanschaf of kan worden bediend 
door een ingehuurde specialist of auditeur. Zo kunnen correctieve maatregelen zoals 
isoleren of vervangen van deurrubbers van koelruimten worden opgezet.

 AANSCHAF ZUINIGE WAS- EN LINNENDROGER 
Voor het verdampen van water uit drogend linnen is er veel warmteaanvoer nodig. 
Een condensdroger recupereert deze warmte deels uit het condenserende water uit 
de afvoerlucht; een warmtepompdroger heeft een veel efficiëntere warmteopwekking, 
maar droogt op lagere temperatuur, en is dus wat langzamer. Voor meerdere 
droogbeurten per dag is een investering in een warmtepompdroger aangewezen, ter 
vervanging van een verouderde conventionele droger of een condensdroger. Deze is 
driemaal tot vijfmaal zuiniger. Daaraan gekoppeld kies je beter ook voor een zuinig 
type wasmachine, die je aansluit op warmwatervoeding. 

 WARMTEPOMP 
Sanitair warm water verwarmen met een warmtepompboiler i.p.v. een elektrische 
boiler of jouw centrale verwarmingsketel kan tot 60% voordeel opleveren op jouw 
energiefactuur voor warmwaterbereiding. Met een beperkte elektrische inspanning 
haalt een warmtepompboiler de warmte uit de omgevingslucht.

 HOOGRENDEMENT VERWARMINGSKETEL MET  
 THERMOSTATEN 
Een oude CV-ketel vervangen door een hoogrendement condenserende 
gasketel met een slimme sturing kan je op korte termijn 30 tot 40% voordeel 
opleveren. Een lage (bij vervanging noodzakelijke) investering ten opzichte van 
een grote besparingsopbrengst. De moderne CV-systemen passen zich aan 
de buitentemperatuur aan door de circuittemperatuur te verlagen bij hogere 
buitentemperatuur. Indien dit niet automatisch geregeld is, is het goed om handmatig 
voor de seizoenen de watercircuittemperatuur aan te passen, of te overwegen om de 
sturing van de CV-ketel te vervangen.

 CONDENSATIEKETEL 
Een iets grotere investering, is de installatie van een condensatieketel. Een 
hoogrendementsketel, die werkt op aardgas, is efficiënter en energiezuiniger dan een 
CV-ketel. De condensatieketel zal het vocht dat vrijkomt uit de verbrandingsgassen 
laten condenseren. De warmte die hierbij vrijkomt zal gebruikt worden om het 
water in de verwarmingsketel op te warmen. Je kunt maar liefst 11% besparen op je 
energiefactuur via de installatie van een condensatieketel. 

 ZONNEBOILER 
Een zonneboiler helpt je ook om elektriciteit en gas te besparen. De zonnepanelen 
van de zonneboiler halen hun energie van de zon en warmen zo het water op. 
Een zonneboiler kan de energiefactuur, voor het deel dat toe te wijzen is aan het 
opwarmen van water, met maar liefst 50% doen afnemen.

 ZONNEPANELEN 
Plaats zonnepanelen en produceer kosteloos je eigen energie. Deze energie kan 
gebruikt worden om laadpalen te bedienen die je als service of inkomstenbron kan 
aanbieden aan jouw cliënteel.

 ISOLEREN 
Wist je dat een gebouw tot 30% van zijn warmte verliest als het dak niet geïsoleerd 
is? Het isoleren van je dak is dus de investering meer dan waard. Er ontsnapt niet 
alleen warmte langs niet-geïsoleerde daken en muren, ook de staat van de ramen is 
minstens zo belangrijk. Heb je nog ramen met enkel glas? Weet dan dat ramen met 
dubbel glas jou vier tot zes keer minder warmteverlies kunnen opleveren.  
Kies meteen voor hoogrendementsglas.

 ENERGIESCAN 
Weet je zelf niet goed waar te beginnen in jouw zaak? Een energiedeskundige vertelt 
je tijdens een energiescan wat de besparingsmogelijkheden en het financieel voordeel 
kunnen zijn.
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SUBSIDIEWIJZER

 ENERGIEADVIES  

Een planmatige aanpak is dé sleutel tot succes. Vandaar dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen een energieadvies (een gratis energiescan en een 
eventueel daaropvolgend implementatieadvies) aanbiedt aan KMO’s. Je maakt hierbij gebruik van een toegewezen energieadviesbureau dat het verbruik en 
de technische installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, hernieuwbare energiesystemen, ...) analyseert. Het gaat om een eerstelijnsadvies dat een 
antwoord biedt op vragen rond jouw verbruik, welke energiebesparende tips en technologieën je kan aanwenden, en welke subsidies zijn er. 

 KMO-PORTEFEUILLE 
Naast het energieadvies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan een KMO ook een beroep doen op de KMO-portefeuille voor het inwinnen van 
energieadvies. Het advies slaat altijd op een verbetering van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen/processen en duurzame energieopwekking. De 
adviezen mogen niet wettelijk verplicht of repetitief zijn. 

 ECOLOGIEPREMIE+ 
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor een aantal ecologische investeringen. 
Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de vermelde meerkost van de essentiële investeringscomponenten, het type (milieuvriendelijk, 
energiebesparend, hernieuwbaar), de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming. 

Dit resulteert in een nettosteunpercentage per technologie vermeld op de limitatieve technologieënlijst (LTL EP+) naargelang de grootte van de onderneming 
(KMO of GO). Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces duurzaam, klimaatvriendelijk, circulair en 
energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar 
rekening. 
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Energie-efficiënte ingrepen leveren na enkele jaren pure winst op. Vooraleer je de vruchten van deze 
investeringen kan plukken, moet je echter vaak aanzienlijk investeren. Om de horeca-uitbater te 
motiveren toch aan zijn energie-efficiëntie te werken en zelf duurzaam energie op te wekken, hebben 
de overheden verschillende steunmaatregelen voorzien. We sommen hier voor jou de voornaamste op. 

 STRATEGISCHE ECOLOGIESTEUN (STRES) 
Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in “strategische” spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie bekomen van Agentschap Innoveren 
& Ondernemen. De minimum investering bedraagt € 3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de 
technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten. Deze steunregeling (STRES) is een aanvulling op 
de ecologiepremie+. Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten 
gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg 
gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. 

 VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK 
Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek 
verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens 
het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de 
goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk. 
Indien de winst onvoldoende is mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van een volgend belastbaar 
tijdperk. Nog tot eind 2022 geldt er een verhoogde investeringsaftrek van 25%. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije 
beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

 
 

 KORTING ONROERENDE VOORHEFFING 
Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het 
E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC. Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of 
niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en 
moet aan het gebouw een E-peil toegekend zijn dat laag genoeg is om in aanmerking te komen.
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(gebouwen vóór 1-1-2006 op het elektriciteitsnet aangesloten) 

• Isolatie 

• Dakisolatie of zoldervloerisolatie, beglazing,  
buitenmuurisolatie, vloer- of kelderisolatie 

• Energiebesparende toestellen 

• Zonnepanelen, relighting, warmtepomp,  
warmtepompboiler, zonneboiler,  
sturing elektrische warmte 

• Energiestudie 

• Premie na energiestudie

• financiële steun voor energieadvies via KMO-Portefeuille  
(20-30%) 

• 10% bijkomende steun voor duurzame technologische 
ontwikkeling  

• Bedrijven krijgen steun voor hoge energiekosten en 
energietransitie | Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(vlaio.be) 

• verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende 
investeringen door bedrijven

www.vlaanderen.be/subsidies-aan-ondernemingen-voor-
energiebesparende-maatregelen   

• In bepaalde gevallen  ook subsidie voor energie-  
besparende investeringen

SUBSIDIES

 NETBEHEERDER FLUVIUS   VLAAMSE OVERHEID 

 FEDERALE OVERHEID 

 SUBSIDIES AAN ONDERNEMINGEN  
 VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 

 PROVINCIALE OF LOKALE OVERHEID 



1.  Plaats LED-verlichting in de zaal

2.  Vervang de noodverlichting door LED-technologie

3.  Doof de verlichting van je parking na sluitingsuur

4.  Voorkom het onnodig branden van verlichting in je  
   koel- en vriescellen

5.  Kies voor LED-verlichting in koel- en vriescellen

6.  Installeer bewegingssensoren op verlichting in  
     toilet en gang

7.  Plaats radiatorfolie

8.  Regel de temperatuur per ruimte met thermostaatkranen

9.  Dek warmhoudplaten en au-bain-maries af

10.  Gebruik geen terrasbranders, maar dekentjes 

11.  Voorzie bewegingssensoren op terrasverwarming

12.  Sluit je vaatwasser aan op een warmwatercircuit

13.  Regel de opstarttijd van je CV-installatie op basis van  
  buitentemperatuur en interne warmtelast

14.  Laat je gaspitten niet constant branden

 CHECK LIST



15.  Controleer deurrubbers van koelkasten en diepvriezers

16.  Reinig regelmatig de condensor van je koelinstallatie

17.  Ontdooi regelmatig je diepvriezers

18.  Schakel de drankenkoelkast ’s nachts enkele uren uit

19.  Dek koelvitrines ’s nachts af

20.  Plaats je biervaten niet in dezelfde ruimte als  
  de koelinstallatie

21.  Gebruik buitenlucht om te koelen

22.  Isoleer leidingen

23.  Zet de airco/verwarming uit tijdens de sluitingsuren

24.  Beperk het debiet van afzuigsystemen in je keuken

25.  Zorg ervoor dat niet alle apparaten  
     tegelijkertijd aanstaan

26.  De espressomachine hoeft niet de klok rond op te staan

27.  Schakel toestellen uit als je zaak gesloten of leeg is

28.  Plaats een tochtgordijn voor de deur of  
    voorzie een deursas

29.  Plaats tochtstrips aan ramen en deuren

30.   Let bij aanschaf van nieuwe apparatuur op het  
     verbruik en kies voor A+ toestellen

NOTITIES

  30 snelle tips om energie te besparen  

WINSQUICK
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www.horecavlaanderen.be  
federatie van Vlaamse horecabedrijven.
www.vlaio.be  
Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaamse overheidsinstelling die het centrale 
aanspreekpunt is voor ondernemingen - info over energie, subsidies, 
www.samenklimaatactief.be  
Samen Klimaatactief biedt ondernemingen, organisaties en overheden per 
doelgroep een 5-stappenplan met telkens per stap een reeks eenvoudige tot meer 
uitgebreide ingrepen om energie te besparen of hernieuwbare energie op te wekken.
www.cedubo.be  
centrum voor duurzaam bouwen.
www.sensenergies.com 
Dankzij op maat gemaakte en gebruiksvriendelijke IoT-technologie,  
maakt ‘Sensenergies’ energiemonitoring voor iedereen toegankelijk.
www.energiesparen.be  
info van het Vlaams Energieagentschap over energiebesparing, 
energieprestatieregelgeving, subsidies, ...
www.groenlichtvlaanderen.be  
kenniscentrum voor verlichting.
www.ode.be  
organisatie voor hernieuwbare energie.
www.vibe.be  
Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen.
www.denercon.be  
Denercon is een energieadviesbureau dat technisch advies aanbiedt voor industriële 
klanten, kmo’s en lokale besturen. Daarnaast is Denercon ook  
actief op de residentiële markt.
www.vreg.be  
Vlaamse regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt.
www.groenesleutel.be  
Internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven.

INTERESSANTE WWW’S



powered by 

horecavlaanderen.be

Meer info?  
Neem snel een kijkje op  
horecaenergysupport.be
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