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Nieuw rapport van Gemserv: slimme thermostaten zijn 10x
voordeliger in het verlagen van de gasrekening dan andere
methoden

Slimme thermostaten kunnen de stookkosten met 22% verlagen, wat leidt tot een
besparing van €216 voor een gemiddeld Nederlands huishouden.[1] Dit levert het
hoogste investeringsrendement op in vergelijking met warmtepompen,
zonnepanelen en isolatie.

Amsterdam, 21 oktober 2021 – De energieprijzen stijgen snel. Een nieuw onderzoek
uitgevoerd door Gemserv laat zien dat slimme thermostaten het grootste potentieel per
uitgegeven euro bieden om CO2-uitstoot te verminderen en kosten te besparen. In het
rapport worden slimme thermostaten vergeleken met andere methoden om huizen
koolstofarm te maken, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van
warmtepompen of het aanbrengen van isolatie. Door het gebruik van slimme thermostaten
kunnen bewoners hun rekening met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek, peer-reviewed door Dr. Tim Forman, Professor of Sustainability aan de
Cambridge Universiteit, analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de
meest voorkomende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag
hierbij op de kosten van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen
en de kosten die consumenten jaarlijks besparen op hun gasrekening.

Van alle soorten woningen en alle methoden om CO2-uitstoot te verminderen, waren
slimme thermostaten het meest kosten- en energiebesparend. Kijkend naar een
gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per jaar, besparen
huishoudens gemiddeld €216 [2] per jaar met een slimme thermostaat. De besparingen
kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het
geval is.

Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen van
isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest
kosteneffectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een
slimme thermostaat en het energieverbruik te verminderen. Overweegt u om te investeren
en de energierekening van uw huis te verlagen? De onderstaande grafiek laat de effectieve
besparingen op de gasrekening per geïnvesteerde €100 zien:

https://gemserv.com/
https://www.idbe.arct.cam.ac.uk/people/dr-tim-forman-ba-msc-phd
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Kijkend naar het financiële rendement van de besparingen op de gasrekening van elke maatregel (met
betrekking tot de aanschafkosten), loopt de slimme thermostaat voor op alle andere maatregelen.

Het rapport geeft dus aan dat slimme thermostaten het meest kosteneffectief zijn, maar ook
dat isolatie, zonnepanelen en warmtepompen allemaal belangrijke methoden zijn om
energie te besparen en huizen groener te maken. Om hogere besparingen en
netto-nuldoelstellingen in 2050 te bereiken, zullen al deze maatregelen gecombineerd
moeten worden.

“Koolstofarme verwarming, opwekken van hernieuwbare elektriciteit en betere isolatie
spelen allemaal een sleutelrol in het koolstofvrij maken van huishoudens. Maar dit
onderzoek laat zien dat slimme thermostaten een consistent financieel rendement bieden
en tegelijkertijd koolstof besparen – uniek als je kijkt naar de vier technologieën die we
hebben geanalyseerd”, zegt Christopher Lewis, economisch analist bij Gemserv.

Christian Deilmann, Co-Founder en CPO van tado°, zegt: “Slimme thermostaten zijn niet
alleen de meest aantrekkelijke manier om geld te besparen en energieverbruik te
verminderen, ook de instap- en installatiekosten zijn het laagst. Hierdoor kunnen woningen
hun CO2-verbruik en energierekening verlagen.”
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“Nu de energiekosten in Europa stijgen, is het verlagen van het energieverbruik de beste
optie voor consumenten om hun energierekeningen te verlagen. Dit is iets waar slimme
thermostaten uitermate geschikt voor zijn. Bewoners kunnen zelf een slimme thermostaat
installeren, zonder een installateur, in minder dan een uur en tegen lage kosten”, vervolgt
Deilmann.

Klik hier om het volledige rapport te lezen. Bezoek voor meer informatie over slimme
thermostaten en hun voordelen www.tado.com

[1] Gebaseerd op een verlaging van 22% van de gemiddelde gasrekening, aldus:
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekenin
g/
[2] Gebaseerd op de gemiddelde gasrekening, aldus:
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekenin
g/

Over Gemserv

Gemserv is een deskundige leverancier van professionele diensten in een wereld gedreven
door data en technologie. Het bedrijf is in meerdere sectoren actief, waaronder energie, de
publieke sector en gezondheid, om de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag de
dag aan te pakken. Het bedrijf biedt consultancy- en outsourcingmogelijkheden om
markten beter te laten werken, organisaties te helpen de kracht van digitale transformatie te
benutten en ervoor te zorgen dat de data van mensen beter worden beschermd en ethisch
worden gebruikt. www.gemserv.com

Over Dr. Tim Forman

Dr. Tim Forman (BA MSc PhD) is een onderzoeksmedewerker bij het Centre for Sustainable
Development van de afdeling Engineering en hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit
van Cambridge. Dr. Forman's onderzoeks-, onderwijs- en professionele achtergrond heeft
betrekking op het ontwerpen, bouwen en renoveren van gebouwen en op het verbeteren
van duurzaamheid en veerkracht in de gebouwde omgeving onder huidige en toekomstige
klimaatomstandigheden.

Over tado°

tado°, opgericht in 2011 in München, is marktleider in intelligent klimaatbeheer voor
woningen. Met zijn slimme thermostaten voor verwarming en koeling werkt tado° als
klimaatassistent met Skills zoals Geolocatie, Aanpassing aan Weersvoorspellingen, Open
Raam Detectie, Klimaatcomfort en meer. Met 180 werknemers verandert tado° de manier
waarop thuis energie wordt verbruikt: tado° staat voor meer comfort, meer besparingen en
meer welzijn. www.tado.com
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Afbeeldingen

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

Voor meer informatie
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