
Het aardgas waarmee de meesten van ons koken is een fossiele brandstof.  

Dat betekent dat het uit de aarde komt en uiteindelijk op gaat. In Nederland willen 

we daarom minder aardgas gebruiken. Woonkwartier biedt u daarom een andere 

mogelijkheid voor aardgas aan. Doet u mee?

Elektrisch koken! Hoe werkt dat?

Kookt u al zonder aardgas?



Elektrisch koken is beter voor ons klimaat. 
Daarnaast is koken op elektriciteit veilig en goedkoop.
Door de aansluiting van elektra in uw woning te verzwaren biedt Woonkwartier u een 
alternatief aan voor koken op gas. Voor € 3 per maand verzwaren wij de aansluiting in de 
meterkast en schakelt u over op elektrisch koken.  

Er zijn drie momenten waarop elektrisch koken in een woning mogelijk is. 
Bij verhuizing, bij groot onderhoud of op aanvraag.

Bij verhuizing
Als een woning leeg komt zijn er bijna altijd wel 
werkzaamheden te doen. Vanaf nu zorgen we ervoor dat 
iedere woning die leeg komt en gebouwd is na 1950 
een verzwaarde elektrische aansluiting krijgt. Zo wordt 
elektrisch koken een goede optie voor iedere nieuwe 
huurder. 

U hoeft geen aanvraag formulier in te vullen en kiest 
direct voor elektrisch koken Aansluiting

Niet
thuis

blijven

U hoeft hiervoor 
niet thuis te blijven

U merkt weinig van 
het werk dat we doen



Bij groot onderhoud
Als we in uw woning aan het werk zijn, doen we voorbereidend 
werk voor de elektrische voorziening. Wilt u dan ook echt 
elektrisch gaan koken? Dan is een kleine ingreep voldoende. 

Vul het aanvraagformulier in om 
elektrisch koken aan te vragen. 
 

Op aanvraag
Het aanvragen van elektrisch koken kan op ieder moment. 
Als u dat wilt, vul dan het aanvraagformulier in!

Aansluiting

Thuis
blijven

We vragen u om 
thuis te blijven

U merkt weinig van 
het werk dat we doen



Niet iedereen kan overstappen op elektrisch koken.  
Alleen in huizen die gebouwd zijn na 1950 maken we een extra 
elektrische aansluiting. Ook zoeken we bij iedere woning uit of 
het netwerk in de straat de verzwaring aankan. Twijfelt u of u in 
aanmerking komt? Vul gerust het formulier in! Wij onderzoeken 
het graag voor u.

Anders koken
Voor het koken op elektra heeft u andere apparatuur en soms ook andere pannen nodig. 
Er is veel te koop op dit gebied in verschillende prijsklassen.  

Elektrisch koken is niet nieuw. De witte toestellen met dikke, zwarte kookplaten waren 
in de jaren vijftig razend populair. Nu zijn er prachtige gladde kookplaten met een 
glazen plaat te koop. 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden vragen wij u om: 
•   De meterkast leeg te maken van losse spullen die er in liggen.

•   De ruimte voor de meterkast goed toegankelijk te maken.

•   De plaats van de elektrische aansluiting in de keuken opgeruimd  
en toegankelijk te maken. 

Als er een leiding door andere ruimtes aangebracht moet worden, dan vragen wij u die 
ruimtes ook toegankelijk te maken.

Het maken van de elektrische aansluiting duurt meestal 1 werkdag 
en gaat zo:
•   Eerst wordt de meterkast aangepast of vervangen. 

•  Vervolgens brengen we een elektrische leiding aan naar de keuken.

•    Tot slot monteren we het stopcontact voor de kookplaat.

Het monteren en aansluiten van de kookplaat doet u zelf of laat u door iemand doen.

Thuis
blijven

We vragen u om 
thuis te blijven

U merkt weinig van 
het werk dat we doen



www.woonkwartier.nl

Wilt u ook elektrisch koken?
Vul dan het aanvraagformulier elektrisch 

koken in en stuur deze op naar 

Woonkwartier. Heeft u na het lezen van deze 

folder nog vragen? Bel dan met ons 

klantadviescentrum via het telefoonnummer 

0168 35 00 00, stuur een e-mail naar  

info@woonkwartier.nl of stel uw vraag  

via mijnWoonkwartier.



Aanvraag elektrisch koken 
   Ja, ik wil graag elektrisch koken en betaal hiervoor  
een huurverhoging van € 3 per maand.

Vul dit formulier volledig in. Mail uw formulier naar info@woonkwartier.nl 
of stuur het in een gesloten envelop naar:
Woonkwartier
Postbus 10, 4760 AA Zevenbergen

Voorletters en achternaam:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer (vast):  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer (mobiel): ................................................................................................................................................................................................................................................

Emailadres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................


