Elektrisch koken
U heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor elektrisch koken. Wanneer uw
woning niet het label ‘Langer Thuis’ heeft, dan betaalt u een huurverhoging van € 1,15 per
maand voor de aansluiting. Indien uw woning wel het label “Langer Thuis’ heeft zal de
aansluiting voor elektrisch koken kosteloos zijn.
Op het moment dat Woningstichting Heteren een aansluiting plaatst voor elektrisch koken
zullen wij de gasaansluiting in de keuken verwijderen. De gasaansluiting voor het verwarmen
van de woning blijft, zolang er nog geen alternatief is, wel bestaan.
Aansluiting voor elektrisch koken
Woningstichting Heteren plaatst in de keuken een aansluiting voor het elektrisch koken van
230 volt. De aansluiting wordt een perilex-aansluiting genoemd. De hoofdzekering wordt
verzwaard naar 35 ampère. De aansluiting is geschikt voor 1- fase en 2- fase kookplaten en
2 x 230 volt.
Waar let u op bij de aanschaf van uw kookplaat
 Uw elektrische kookplaat dient aangesloten te kunnen worden op
een perilex-stopcontact. Het aansluiten van de kookplaat op het
perilex-stopcontact dient u zelf te doen.
 Het maximale vermogen van de kookplaat dient niet méér te zijn
dan 7500 watt.
 Vraag bij de aanschaf van de kookplaat of deze geschikt is voor uw situatie. Een
kookplaat heeft ventilatie ruimte nodig en kan soms niet op óf naast een ander
apparaat geplaatst worden.
Nieuwe pannen
Let bij de aanschaf van een nieuwe kookplaat op of uw pannen geschikt zijn voor de
betreffende kookplaat. Op de pannen staan symbolen waaraan u dat kunt zien. Laat u zich
ook goed voorlichten bij het verkooppunt van de pannen.

Krachtstroomaansluiting is niet standaard
Een krachtstroomaansluiting is een aansluiting van 400 volt (3x25 ampère) en is alleen
mogelijk tegen betaling. Als u hiervoor kiest kunt u ook een 3- fase kookplaat aanschaffen.
U dient er rekening mee te houden dat in dit geval ook de netbeheerder aanpassingen in uw
groepenkast moet doen, deze kosten zijn ook voor eigen rekening. Ook kan het zijn dat de
maandelijkse vaste kosten die horen bij uw elektriciteitsaansluiting wat omhoog gaan
(informeer hiervoor bij uw elektriciteitsleverancier). Voor meer informatie over een
krachtstroomaansluiting kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer: Ondanks de geboden zorgvuldigheid en aandacht die is besteed aan de inhoud van deze folder,
willen wij aangeven dat deze folder uitsluitend is bedoeld ter informatie. Raadpleeg ten alle tijden de
gebruiksaanwijzing van de aangeschafte apparatuur en laat u voorlichten door de betreffende verkooppunten.

