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NIEUWS

Nederlandse interesse voor 
Smart Home neemt af 
Van de Nederlandse consumenten kent 

bijna twee derde Smart Home als concept, 

een toename ten opzichte van 2017. Deze 

stijgende bekendheid vertaalt zich niet in actie. 

Want de interesse van consumenten om met 

Smart Home aan de slag te gaan, nam af in 

vergelijking met 2018. Dit blijkt uit de Smart 

Home Monitor van GfK. De stevige kosten van 

Smart Home-oplossingen zoals thermostaten 

en rookmelders met internetverbinding, weer-

houden mensen tot een aanschaf. Ook het risico 

gehackt te worden en aantasting van privacy 

maakt mensen huiverig. Wat niet weg neemt 

dat nog steeds 49 procent van de Nederlanders 

aangeeft geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd te 

zijn in Smart Home. Deze mensen willen vooral 

informatie over slimme producten die te maken 

hebben met verlichting, energie en beveiliging. 

De Smart Home Monitor stelt GFk samen met 

organisaties als Uneto VNI, BSH en PostNL

Energielasten stijgen in 2019
De belasting op de energierekening 
valt volgend jaar fors hoger uit, 
zo blijkt uit berekeningen van de 
Vereniging Eigen Huis (VEH). 
Huiseigenaren gaan in 2019 gemiddeld  

€ 150 meer aan gas en elektriciteit betalen. 

De stijging is een optelsom van een hogere 

energiebelasting op gas, een forse verhoging 

van de Opslag Duurzame Energie (ODE), een 

verlaging van de belasting op elektra en een 

kleinere korting op de energiebelasting. De 

VEH vindt het onrechtvaardig dat mensen die 

zelf niet in staat zijn om hun huis energie-

zuiniger te maken, worden benadeeld. Ook 

mensen die wel maatregelen nemen om hun 

energieverbruik te verminderen, hebben daar 

volgens de organisatie maar weinig voordeel 

van. Een besparing van 5 procent aan elektra 

levert volgens de VEH nog geen € 5 aan belas-

tingvoordelen op.

Bedrijfswagens voor een 
scherpe prijs  
Helo presenteerde onlangs een nieuw concept voor bedrijfswagens tot 3,5 ton. Naar  

eigen zeggen biedt de organisatie op een transparante wijze nieuwe bestelwagens 

tegen de scherpst mogelijk prijzen. Geïnteresseerden kunnen beschikken over een 

bedrijfswagen die met in/opbouw wordt afgeleverd. Op maat bestellen is ook mogelijk. 

Het bedrijf is actief in Brabant en Limburg. Kijk voor het aanbod op www.say-helo.nl.

Keuzestress
De afgelopen maanden heeft Daphne 

van Paassen in het blad van de Vereni-

ging Eigen Huis een aantal columns 

geplaatst. Hierin vertelt zij over haar 

ervaringen met de verduurzaming van 

haar woning uit 1890. Het zou voor de 

bouwisolatie- en kluswereld verplicht 

leesvoer moeten zijn. Ik vind het ontluis-

terend als je leest hoe zij ‘geadviseerd’ 

wordt. Het begrip verduurzamen is 

inmiddels een soort religie geworden. 

Niet de feiten tellen, maar blijkbaar welk 

(isolatie)geloof je aanhangt.

Nu kan ik me voorstellen dat je als pro-

ducent van steenwol je eigen gelijk als 

uitgangspunt neemt. Ga je het zelf  goed 

uitzoeken, dan tuimelen de voors en 

tegens van steenwol over elkaar heen. 

Wat nu te kiezen? Steenwol of toch 

maar… tja, wat? Uitermate irritant wordt 

het wanneer je apps op een rijtje zet 

die je – onafhankelijk? – gaan/kunnen/

willen adviseren over de maatregelen 

om te verduurzamen. Hoe kom je daar 

als waarheidsvinder uit? Ik vrees al de 

discussies met de consument: “Ja meneer 

de vakman, maar die app zegt toch echt 

dat...” Vul het maar in.

Verduurzaming vindt plaats met theore-

tische waarden als uitgangspunt. In de 

praktijk? Dan telt hoe het wordt aange-

bracht. En hoe het zich blijft houden? 

Met andere woorden, wat blijft er over 

van die beloofde waarden in de praktijk? 

Mijn advies: meet en weet. Meet vooraf 

wat de bestaande situatie is, maak een 

resultaatafspraak en meet weer als de 

klus geklaard is. En durf de gevonden 

waarden te garanderen. Want dat is wat 

de klant wil. 
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