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Een lagere energierekening met een slimme stekker van KlikAanKlikUit 

Energieverbruik is een veelbesproken thema, zeker nu de prijzen van gas en elektriciteit door het 

dak gaan. Enpuls, een onafhankelijke organisatie gericht op de energietransitie, heeft onderzoek 

gedaan naar sluipverbruik en concludeert dat een gemiddeld huishouden vrij gemakkelijk zo’n 

€100 per jaar kan besparen. Met de huidige energieprijzen zou dit omgerekend zelfs neerkomen op 

een jaarlijkse besparing van meer dan €150. De starter set van KlikAanKlikUit komt op meerdere 

categorieën het beste uit de test. 

Enpuls legt in het onderzoek uit dat veel apparaten in 

huis ongemerkt veel energie verbruiken, terwijl ze 

prima een tijdje zonder kunnen. Door deze apparaten 

('s nachts) volledig uit te schakelen met behulp van 

een slimme stekker, kun je een hoop geld besparen. 

Door gebruik te maken van slimme stekkers en een 

timer op je afstandsbediening of Control station, kun 

je het sluipverbruik in huis drastisch verminderen. 

De starter set van KlikAanKlikUit aangevuld met 2 

draadloze wandschakelaars komt op drie categorieën 

als beste uit de test van Enpuls: gebruiksgemak, 

prijsniveau en rendement. De set is eenvoudig te installeren en met een druk op de knop kun je alles 

of een los apparaat aan- of uitzetten. Plaats een draadloze schakelaar naast je bed en één bij de 

voordeur. Ga je slapen of de deur uit? Een druk op de knop en alles is uit. En als je wakker wordt of 

thuiskomt, zet je alles met één klik weer aan. Zo is de aanschaf snel terugverdiend.  

Het volledige onderzoek van Enpuls bekijken? Download hem hier. 

Sluipverbruik, wat is het precies? 

Sluipverbruik is de elektriciteit die apparaten nodig hebben als ze op stand-by staan of als ze niet 

worden gebruikt. Denk daarbij aan apparaten zoals de televisie, radio en spelcomputers, die het 

merendeel van de dag niet gebruikt worden, maar toch energie verbruiken. De kans is groot dat je 

zelf een aantal van deze apparaten in huis hebt en deze ook niet langer dan een paar uur per dag en 

zeker niet ’s nachts gebruikt. Kortom, genoeg reden om deze apparaten wat vaker volledig uit te 

schakelen. 

Over Trust  

Trust International B.V. is opgericht in 1983 en is het one-stop-merk voor digitale lifestyle-

accessoires. Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf met een duidelijke missie: het dagelijks leven 

https://www.trust.com/nl/product/71182-compact-wireless-socket-switch-set-apc3-2300r
https://www.trust.com/nl/product/71075-single-wall-switch-awst-8800
https://www.enpuls.nl/media/c1ang1jj/sluipschutter-whitepaper.pdf


makkelijker maken met handige oplossingen. We willen nu en in de toekomst relevant zijn en blijven, 

met een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Trust is actief binnen de B2C en B2B markt en heeft een breed assortiment van kwaliteitsproducten 

tegen een betaalbare prijs om in elke behoefte te voorzien, in huis, op kantoor en onderweg. Of het 

nu gaat om je laptop, console, tablet, pc, smartphone of tv. Ontdek al onze merken: Trust Home & 

Office, Trust Mobile en Trust Gaming. Dankzij onze lokale sales teams zijn onze producten in meer 

dan 50 landen te vinden; van lokale winkels tot grote elektronicaketens, warenhuizen, hypermarkten 

en online. 
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