
 

Profijtwarmte 
 

Energieverbruikskosten all-in per kWh stroom en per m3 gas 
vanaf 1-1-2022 voor variabel tarief te herzien per halfjaar* 
 
Verbruik elektra                               prijs/kWh     verbruik gas                                               

       
Prijs/m3       

        
700 kWh -/-          0,18    400 m3 2,74    
800 kWh -/-          0,09    500 m3 2,74    
900 kWh -/-          0,03    600 m3 2,64    
1000 kWh              0,03    700 m3 2,58    
1100 kWh 0,04    800 m3 2,54    
1200 kWh 0,07    900 m3 2,50    
1300 kWh 0,10  1000 m3 2,47    
1400 kWh 0,13  1100 m3 2,44    
1500 kWh 0,15  1200 m3 2,42    
2000 kWh 0,23  1300 m3 2,40    
2500 kWh 0,28  1400 m3 2,39    
3000 kWh 0,31  1500 m3 2,38    
3500 kWh 0,33  1600 m3 2,37    
4000 kWh 0,35  1700 m3 2,35    
4500 kWh 0,36  2000 m3 2,33    
5000 kWh 0,37  2500 m3 2,30    
6000 kWh 0,39  3000 m3 2,29    
7000 kWh 0,40  3500 m3 2,27    
10000 kWh 0,42  4000 m3 2,29    

14000 kWh 0,44  5000 m3 2,27    

        

        
* gegevens afkomstig van www.gaslicht.com en gekozen voor nr. 3-4 in de rij goedkoopste  

    Energieleveranciers van totaal 31 leveranciers. 

3500 kWh en 1600 m3  = gemiddeld verbruik in Nederland per huishouden 

De energieprijzen in Nederland stijgen knetterhard. Sinds 1-7-2021 is een gemiddelde verbruiker ca. 114 % meer 

kwijt aan gas en stroom, een ruime verdubbeling. Met name gas is de afgelopen jaren zeer hard gestegen en het 

eind is nog niet in zicht door de overstap van gas naar all-electric. De prijs van elektra is iets minder hard gestegen 

door de extra korting op de energiebelasting voor 2022. 

Hoe verhoud het all-electric living concept van Profijtwarmte zich ten opzichte van een traditionele gas-cv gebruiker 

anno 2022. Zelf energie opwekken is hier niet in meegenomen. 

Gemiddelde verbruiker    Gemiddelde verbruiker all-electric met IR verwarming 

Gas 1600 m3 a 2,37 =   3.792,00 Elektra 9000 kWh a 0,42 = 3.780,00 euro per jaar 

Elektra 3500 kWh a 0,33 =  1.155,00 

    ======= 

Totaal    4.947,00 euro per jaar 

Zuinige verbruiker    Zuinige verbruiker all-electric met IR verwarming 

Gas 1000 m3 a 2,47 =  2.470,00 Elektra 6500 kWh a 0,38 = 2.470,00 euro per jaar 

Elektra 3000 kWh a 0,31 =    930,00 

    ======= 

Totaal    3.400,00 euro per jaar 


