
 

Kluswijzer 

 
Elektrisch koken 

 
Waarom kiezen we voor elektrisch koken? 
 

De kranten staan er vol mee; Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. 
Daarnaast betekent minder aardgas ook duurder aardgas. Een van de stappen om 
minder gas te gebruiken, is overstappen op elektrisch koken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koken op een inductiekookplaat 
 

Wilt u elektrisch gaan koken? Stap dan over op inductie. Dit is namelijk de meest energie-
zuinige manier van elektrisch koken. Het koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op 
koken op gas. De temperatuur is snel en goed te regelen. Het is veiliger dan koken op gas, 
omdat er geen vuur meer is en u niet per ongeluk het gas aan kunt laten staan. Daarbij wordt 
de kookplaat alleen heet als er een pan op staat. Deze koelt snel weer af als de pan eraf 
wordt gehaald. Verder is een inductiekookplaat makkelijk schoon te houden.  
 

Er zijn veel soorten en maten inductiekookplaten, waardoor ook de prijzen sterk verschillen. 
Afhankelijk van de functies, het vermogen en merk is de prijs € 300 tot wel € 3.000. Laat u 
daarom goed adviseren over de (on)mogelijkheden van het apparaat. 
Ons advies; er zijn prima inductiekookplaten op 230 Volt. Eenvoudig aan te sluiten en snel in 
te bouwen!   
 
Vermogen inductiekookplaat 
Wanneer u kiest voor een inductiekookplaat van 230 Volt, moet u zeker weten dat er een 
elektra-aansluiting in de kookhoek van de keuken aanwezig is. Dit kan een loze aansluiting 
zijn (nog zonder bedrading) met een afdekplaat, er kan een normale (tweepolige) 
wandcontactdoos zitten, of er zit een perilex-aansluiting (2x230V / een stekker met meer dan 
twee polen).  
 
Afhankelijk van de uitrusting maakt u dus een keuze voor model en capaciteit. 
 
 
 
 
 
 
 

Let op als u een pacemaker heeft! 
Het magnetisme van een inductiekookplaat kan invloed hebben op de instellingen van 
een pacemaker. Als u een pacemaker heeft, is het dus belangrijk om eerst met uw arts te 
overleggen of u een inductiekookplaat mag gebruiken. Als dit niet kan, is een keramische 
kookplaat een goed alternatief. 
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Pannen voor inductie 
Voor het koken op inductie zijn geschikte pannen nodig. Inductie werkt namelijk met 
magneten, dus de bodem van de pan moet een stalen laag hebben. Met een magneet kunt u 
controleren of uw pannen geschikt zijn. Als de magneet door de pan wordt aangetrokken, kan 
hij gebruikt worden op een inductiekookplaat. 

 

Oven of fornuis 
 

Een elektrisch fornuis, dus een oven en kookplaat ineen, heeft meestal een groter vermogen 
dan 7360 Watt. Dit betekent dat dit apparaat niet op de kookgroep kan worden aangesloten. 
Wilt u een oven in de keuken, dan adviseren wij u een aparte oven te nemen. Kijk ook hier 
weer goed naar het vermogen van het apparaat. Hiervoor legt Goed Wonen geen aparte 
groep aan. Natuurlijk mag u dat wel voor eigen rekening laten doen. 
 
Investering 
Als u de meterkast heeft laat aanpassen, en u gaat binnen een bepaalde periode daarna toch 
verhuizen, dan kan het zijn dat u van ons een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt voor de 
gemaakte kosten. Op onze website staat hierover meer informatie.  

 

Meer informatie 
In onze brochure Zelf Voorzieningen Aanbrengen staat meer informatie over het klussen in uw 
woning. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen en 
voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 
Heeft u nog vragen over deze kluswijzer? Neem dan gerust contact op met ons op.  
Ons telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


