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Budgetmeter voor elektriciteit

Met de plaatsing van een budgetmeter voor
elektriciteit voorziet Infrax je van stroom.
Infrax treedt in naam van je netbeheerder op als
sociale leverancier.
Je budgetmeter voor de levering van elektriciteit
werkt met een elektronische kaart die je kunt
opladen. Je betaalt dus vooraf en kunt daarna
voor dat bedrag aan elektriciteit verbruiken.
In deze handleiding lees je hoe je budgetmeter
werkt. We leggen stap voor stap uit hoe je de
kaart gebruikt en wat je allemaal op het scherm
van je budgetmeter ziet. Zorg er wel voor dat je
deze handleiding én je kaart niet verliest!
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Praktische gids

Budgetmeter
voor elektriciteit
Laad je
kaart zo snel
mogelijk op!
Met een pas geplaatste budgetmeter beschik je over een beperkte hoeveelheid elektriciteit.
Je moet dus tijdig je oplaadkaart
voldoende opladen om te vermijden dat je op een beperkt vermogen terugvalt.

VOORDELEN
• Je volgt je verbruik op de voet.
Je weet altijd perfect hoeveel
elektriciteit je verbruikt en hoeveel je dat kost. Daardoor ga je
bewust om met elektriciteit én
je budget.
• Je ziet meteen hoeveel elektriciteit je nog tegoed hebt.
• Je betaalt vooraf precies de
energie die je wilt verbruiken.
• Eenmaal per jaar krijg je een
overzicht van je verbruik en
je voorafbetalingen. Op voorwaarde dat je regelmatig en
voldoende oplaadt, kom je dan
niet voor verrassingen te staan.
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HOEVEEL KOST je
ELEKTRICITEIT?
Het opladen van de kaart gebeurt
tegen de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn. Zodra je de
kaart inbrengt in de budgetmeter kun je die prijzen aflezen (zie
blz. 7).
Nochtans kun je bij de leveranciers op de vrije markt je energie
tegen gunstiger tarieven aankopen. Daarom raden wij je aan
zo snel mogelijk een contract af
te sluiten bij een leverancier van
je keuze. De enige vereiste is dat
je bij Infrax geen openstaande
schulden hebt.

Ga je verhuizen?
Neem dan tijdig contact op
met onze infolijn op het
nummer 078 35 30 20.
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TIPS
• Laad je budgetmeter tijdig
op. Je krediet hoeft niet volledig opgebruikt te zijn om
de kaart opnieuw op te laden. Je kunt zonder problemen opladen wanneer het
je het best uitkomt.
• Ondervind je problemen
met de budgetmeter, druk
dan op de rode knop 1 en
schakel de automaat terug
in 2 om na te gaan of de
meter niet opnieuw geactiveerd kan worden met het
noodkrediet of met de vermogensbeperking.
• Werkt de meter dan nog
niet, contacteer dan de storingslijn van Infrax op het
nummer 078 35 34 33.

betalen:
hoe Doe je dat?
Er zijn drie manieren om je elektriciteit te betalen: met een bankkaart, contant of met een storting
in een postkantoor. Het bedrag
kies je zelf.

 ankkaart:
B
handig en snel!
Je bankkaart kun je gebruiken in
elk oplaadpunt: je OCMW- of je
klantenkantoor van Infrax. Handig, want dan kun je het betaalde
bedrag meteen ook op je budgetmeterkaart laten zetten.

Contant
In sommige OCMW-kantoren en
in de meeste Infrax-kantoren kan
je ook contant betalen.

Storting bij bpost
Heb je geen bankkaart en aanvaardt het oplaadpunt geen
contant geld? Doe dan eerst een
storting in een postkantoor op
het rekeningnummer BE84 0910
1787 0459, BIC GKCC BE BB van
Infrax. Als mededeling vermeld
je het nummer dat op je budgetmeterkaart staat. Breng het stortingsbewijs dat je krijgt daarna
mee naar je oplaadpunt. Bpost
rekent je voor een storting een
extra kost aan, maar die krijg je
terug van Infrax. Niet in geld,
maar door het meteen mee op je
budgetmeterkaart te zetten.

Wanneer?
• Op het scherm van je budgetmeter zie je voor hoeveel euro
je nog elektriciteit kunt gebruiken. Daalt je krediet onder de
5 euro, dan hoor je een geluidssignaal en knippert het driehoekje op het scherm.
• Dit betekent dat je, bij een
gemiddeld huishoudelijk verbruik, nog maar gedurende 1
tot 2 dagen elektriciteit kunt
verbruiken. Hoog tijd dus om
je budgetmeter op te laden.
Doe je dat niet, dan kun je nog
gebruik maken van het noodkrediet (zie blz. 8) voordat de
stroom uitvalt.
• Voor je gaat opladen, steek je
de kaart met de blauwe kant
naar links en de witte pijl naar
voren in de gleuf van de budgetmeter. Wacht tot je twee
pieptonen hoort en het cijfer
9 verdwenen is van je scherm.
Je kaart is nu klaar om te worden opgeladen. Haal ze uit de
meter en neem ze mee naar je
oplaadpunt.
• Opladen kan zowel bij je
OCMW als in je klantenkantoor van Infrax. Vergeet je geld,
bankkaart of betalingsbewijs
van bpost niet.
Voor een oplaadpunt in je buurt,
bel onze infolijn 078 35 30 20
of kijk op www.infrax.be.
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BUDGETMETER LADEN: STAP VOOR STAP!
Je budgetmeterkaart is opgeladen? Dan is het nu tijd om de gegevens van je kaart aan je budgetmeter door te spelen. Dat doe je door
je kaart in de meter te stoppen.

 Steek

je opgeladen kaart met
de blauwe kant naar links en
de witte pijl naar voren in de
gleuf van de budgetmeter.

 Verschijnt

er een 8 links op
het scherm? Dan klopt er iets
niet. Misschien zit je kaart er
niet goed in of is ze vuil. Haal
ze eruit, maak ze schoon met
een droog doekje en probeer
het opnieuw. Wil het maar niet
lukken, neem dan contact op
met Infrax.

 Verschijnt er een 9 met lopende streepjes? Dan is alles oké
en wordt je meter geladen.
Twee pieptonen vertellen je
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dat het laden is beëindigd. Laat
je kaart nog even zitten tot het
cijfer 9 verdwenen is van je
scherm.

 Je ziet eerst het opgeladen be-

drag. De meter telt dit op bij je
tegoed en toont dan het totaalbedrag.

 Haal de kaart nu uit je meter
en bewaar ze zorgvuldig.

 De

meter toont het tegoed
waarover je beschikt. Wacht
niet te lang om het aan te vullen. Zakt je tegoed onder 10
euro, dan laad je de meter best
weer spoedig op.

DE BLAUWE KNOP VERTELT JE ALLES!
De budgetmeter beschikt over een scherm waarop je heel wat informatie kunt
aflezen. Standaard geeft het scherm aan voor hoeveel euro je nog elektriciteit
kunt verbruiken.
Door op de blauwe knop te drukken
verschijnt achtereenvolgens volgende informatie:
aantal keer
drukken

informatie op het scherm

1

Schermtest (alle tekens van het display lichten op)

2

Huidig uur

3

Huidige datum

4

Het totale bedrag waarvoor
de budgetmeter werd opgeladen

5

Totale lasten die per week vooraf betaald
moeten worden (mogelijk is dit in jouw geval nul euro)

6

Totaal aantal verbruikte kilowattuur (kWh)

7

Totaal aantal verbruikte kilowattuur (kWh)
aan dagtarief

8

Prijs in euro per kWh aan dagtarief

9

Totaal aantal verbruikte
kilowattuur (kWh) aan nachttarief

10

Prijs in euro per kWh aan nachttarief

De budgetmeter geeft verder geen gegevens meer, tenzij je er je oplaadkaart in
steekt. Op die manier vrijwaren wij je privacy, bijvoorbeeld als je budgetmeter staat
opgesteld in een gemeenschappelijke ruimte (bv. bij appartementen).
11

Bedrag van het noodkrediet

12

Resterend bedrag van de ingebrachte schuld
(mogelijk is dit nul euro)

13

Bedrag van de wekelijkse schuldafbouw
(mogelijk is dit nul euro)
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DE RODE KNOP VOOR NOODKREDIET
Als je vergeet je budgetmeter tijdig op te laden, dan valt de stroom
uit. Door een druk op de rode
knop kun je dan een beroep doen
op het noodkrediet. Schakel ook je
automaat terug in (zie blz. 4).
Op het scherm verschijnt dan afwisselend het noodkrediet waar
je nog over beschikt en het bedrag dat je minimum moet opladen om terug in de normale situatie te komen.
Zodra ook het beschikbare noodkrediet opgebruikt is, hoor je
een geluidssignaal en valt de
stroom uit.
Druk je daarna op de rode knop,
dan krijg je terug stroom, maar
met een beperking tot 10 ampère.
Als je te veel verbruikt (max. 10
ampère), dan valt de stroom uit
en zie je de melding ‘OFF’.
Zet enkele toestellen uit, druk
daarna opnieuw op de rode knop
en schakel je automaat terug in
(zie blz. 4).
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10 ampère of 2300 watt
Op de volgende pagina vind je een overzicht van de meest voorkomende huishoudtoestellen. Toestellen met een hoog vermogen
verbruiken meer, zeker wanneer ze niet over een thermostaat
beschikken. We raden je dus aan om energieverslindende toestellen alleen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is. De duurtijd dat de toestellen worden ingeschakeld is nog belangrijker.
Beperk het gebruik van een verwarmingstoestel!
Wanneer je meter terugvalt op het beperkte vermogen van 10 ampère, kun je toestellen met een vermogen hoger dan 2 300 watt
niet meer gebruiken. Ook het gelijktijdige gebruik van meerdere
toestellen is niet altijd mogelijk.
Houd ook rekening met toestellen die al insteken (bv. koelkast,
diepvriezer, …).
Overschrijdt het totale vermogen van de toestellen die je gelijktijdig gebruikt 10 ampère, dan valt de stroom uit. Je moet dan
eerst één of meerdere toestellen uitschakelen voor je de stroom
weer inschakelt. Om alle toestellen terug te kunnen gebruiken,
moet je eerst de budgetmeter opnieuw opladen. Pas dan beschik je terug over het volledige vermogen.
De tabel op de volgende pagina geeft de vermogens weer van de
meest voorkomende toestellen.
Omdat er zo veel verschillende toestellen en merken op de
markt zijn, hebben we in de tabel de waarde van de laagste en
de hoogste vermogens gezet. Het juiste vermogen van je toestellen vind je op het kenplaatje dat op elk elektrisch apparaat is
aangebracht. Bij kleine huishoudtoestellen zijn deze gegevens
vaak aangebracht in de kunststof van het omhulsel. Alle vermogens in de tabel zijn uitgedrukt in watt.
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Wat verbruikt een ...?
Toestel

Tot
Van
in watt in watt Toestel

Tot

in watt

Koelkast

110

250

Koffiezetmachine

800

1 100

Aquarium

200

300

Broodrooster

500

1 200

Computer

300

400

Microgolfoven

600

3 000

Dampkap

150

200

Mixer

250

500

Diepvriezer

250

350

Scheerapparaat

15

20

Droogkast

2 100

2 300

Snelkoker

1 000

1 200

Eierkoker

200

350

Stofzuiger

600

1 500

1

5

Strijkijzer

800

1 200

500

3 000

TV

80

180

Fornuis
(per kookplaat)

1 200

2 600

Wafelijzer

800

1 200

Friteuse

1 600

2 200

Wasmachine
(koud wassen)

400

600

500

1 200

Wasmachine
(warm wassen)

2 500

3 000

1 200

2 000

Voorraadboiler

1 800

2 500

300

800

Zonnebank

1 800

2 200

Elektrische klok
Elektrische
verwarming

Haardroger
Keukenboiler (10 liter)
Keukenrobot
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Van

in watt

Kan wel met stroombegrenzer

Kan niet met stroombegrenzer

Computer – koffiezetmachine –
eierkoker (1 850 watt)

Snelkoker – wafelijzer (2 400 watt)

Haardroger – keukenrobot
(2 000 watt)

Stofzuiger – strijkijzer (2 700 watt)

TIPS
Doe alvast je
voordeel met
de volgende
tips:
• Steek je kaart altijd eerst
nog even in de meter vóór
je naar je oplaadpunt gaat.
Je hoort twee pieptonen. Je
kaart staat nu weer helemaal op punt.
• Laad je budgetmeterkaart
regelmatig op. Zo val je
niet op een beperkt vermogen van 10 ampère.
• Wacht niet tot je tegoed
volledig op is. Gebruik je
noodkrediet alleen als het
echt niet anders kan.
• Neem je handleiding nog
eens goed door. Nog vragen? Bel naar onze infolijn
078 35 30 20. We helpen je
graag verder.
• In onze brochure ‘Rationeel energiegebruik: Infrax
zorgt voor tips om je energieverbruik te verkleinen’
vind je massa’s tips waarmee je minder energie verbruikt zonder aan comfort
in te boeten. Vraag de brochure in je klantenkantoor van Infrax of via onze
infolijn 078 35 30 20 of
www.infrax.be.

Nuttige nummers
infolijn:
078 35 30 20
Hier kun je terecht met al je
vragen over aansluitingen,
meters, budgetmeters, premies
en energie besparen.

Gasreuk melden:
0800 60 888
Dit nummer is dag en nacht
bereikbaar.

Storingen en defecten:
078 35 34 33
Voor alle storingen op het elektriciteitsnet en het gasnet.
Dag en nacht.

Kapotte straatlamp:
0800 60 777
Geef het adres van de straatlamp
door. Ze wordt zo snel mogelijk
hersteld.
Meer informatie over alle
diensten van Infrax, premies en
rationeel energiegebruik vind je
op www.infrax.be.
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Voor een oplaadpunt in je buurt,
bel onze infolijn 078 35 30 20
of kijk op www.infrax.be.

Infrax is de werkmaatschappij
voor de netbedrijven Infrax West,
Inter-aqua, Interelectra,
Inter-energa, Inter-media, Iveg,
PBE en Riobra.

V.U. : Infrax,
Kaat Debruyne,
Koningsstraat 55, bus 15,
1000 Brussel

Infolijn: 078 35 30 20 | www.infrax.be

