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tado° onderzoek: 61,1% van de Nederlanders heeft zijn energieverbruik
verminderd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne

De meeste mensen verbruiken minder energie vanwege hoge prijzen, om minder afhankelijk te
zijn van geïmporteerd gas uit Rusland en vanwege het milieu

Amsterdam, 3 mei 2022 - Uit een onderzoek van tado°, een van de Europese leiders op het
gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, blijkt dat 61,1% van de huishoudens in
Nederland in maart minder energie hebben verbruikt dan in de voorgaande jaren¹. 58,2% van
de Nederlandse tado°-gebruikers zegt dat geld besparen de voornaamste reden is om hun
energieverbruik te verminderen. 24,9% wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en 16,9%
doet het vanwege het milieu.

Het onderzoek keek naar energiebesparingen en vroeg aan 3.300 Nederlandse
tado°-gebruikers (in totaal aan meer dan 15.000 Europese tado°-gebruikers) of recente
gebeurtenissen invloed hebben gehad op hun persoonlijke energieverbruik. Jaarlijks wordt
grofweg €3,7 miljard aan gas en kolen naar Nederland geïmporteerd vanuit Rusland². Een
andere bron spreekt over 5 miljard kuub gas³.

https://www.tado.com/nl-nl
https://hoetypjeeen.nl/hoe-typ-superscript-drie-%C2%B3/
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Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zoeken overheden, bedrijven en huishoudens
manieren om hun afhankelijkheid van geïmporteerde energie te verminderen, met name
aardgas. De resultaten van het onderzoek laten zien dat Europeanen energie-efficiëntie serieus
nemen en actie ondernemen. Van alle Europese respondenten die in de poll hebben
aangegeven dat ze hun energieverbruik hebben verminderd, wil 65,6% hoge energieprijzen
vermijden, 18% wil minder afhankelijk zijn van geïmporteerd gas uit Rusland en 16,4% wil
energie besparen vanwege het milieu.

Volgens de EU wordt 79% van het energieverbruik van een huis gebruikt voor verwarming en
warm water, wat meestal met gas gebeurt⁴. Deze afhankelijkheid van gas voor verwarming
creëert een directe link tussen recente politieke gebeurtenissen en het comfortniveau in
Europese huizen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Europese huishoudens in
actie komen en actief proberen hun impact te verminderen.

¹ 3.300 Nederlandse tado°-gebruikers ondervraagd in april 2022
² Hoeveel gas Nederland jaarlijks uit Rusland haalt, is voor de buitenwereld geheim
³ Nederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne | Energiecrisis | AD.nl
⁴ Heating and cooling

Over tado°
tado° is de Europese leider in intelligent klimaatbeheer voor woningen. Als het enige platform
voor meerdere fabrikanten, kunnen tado° Slimme Thermostaten en services worden
aangesloten op elk soort verwarmings- of koelingssysteem. Klanten profiteren van
energiebesparende technologie zoals Geofencing en Open Window Detection, evenals
time-of-use-energieaanbod. Opgericht in 2011 in München, en met 180 medewerkers,
verandert tado° de manier waarop energie wordt verbruikt voor meer comfort, besparingen en
in lijn met de natuur. www.tado.com

Afbeeldingen
Klik hier voor afbeeldingen van tado°-producten in hoge resolutie.
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