HET NIEUWE ENERGIELABEL
VOOR HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Het energielabel is oorspronkelijk bedacht om consumenten te helpen bij het kiezen van de meest energiezuinige
apparaten om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vanaf 1 maart 2021 wordt het bekende
energielabel vervangen door een nieuw label. Het nieuwe energielabel geeft consumenten meer duidelijkheid.
Hieronder volgt alle relevante informatie over de verandering.

WAT VERANDERT ER IN DE ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSEN?
Op dit moment kan het voorkomen dat u twee energielabels aantreft op
huishoudelijke producten: het oude label (geldig t/m 28 februari 2021) en
het nieuwe label (geldig vanaf 1 maart 2021).
Op de volgende pagina’s vindt u steeds een voorbeeld van het oude en het
nieuwe label voor de productcategorieën die door de wijziging worden
beïnvloed. Op het nieuwe energielabel staan nieuwe energieklassen.
Zoals op onderstaande voorbeelden is te zien worden de huidige
energieklassen vervangen door een uniforme schaal van A tot G.
Plusklassen zoals A+++, A++ en A+ zullen verdwijnen. De indeling in
zeven kleuren blijft behouden.

GELDIG T/M
28 FEBRUARI 2021

GELDIG VANAF
1 MAART 2021

Door nieuwe meetmethoden is het niet mogelijk om de oude
energieklassen een-op-een om te zetten naar de nieuwe. Bovendien zijn
er met de introductie van het nieuwe energielabel strengere eisen gesteld
aan classificatie voor de beste energieklassen. Een apparaat komt dus
minder makkelijk in een hoge klasse dan bij het oude label. Hierdoor
worden producenten extra uitgedaagd om apparaten te ontwikkelen die
nóg efficiënter met hulpbronnen om gaan.
Afhankelijk van de productcategorie tonen de energielabels niet alleen
water- en elektriciteitsverbruik. Duidelijke pictogrammen geven meer
informatie over energieverbruik en andere productkenmerken. Dit
vereenvoudigt het vergelijken van verschillende producten. Apparaten die
vanaf maart 2021 als eerste worden voorzien van de nieuwe energielabels
zijn vaatwassers, wasmachines, was-droogcombinaties, koelkasten,
diepvriezers en wijnklimaatkasten. Andere productcategorieën gaan
vanaf 2022 over op het nieuwe energielabel.
Belangrijke data om te onthouden:
• 1 november 2020: het nieuwe energielabel moet aanwezig zijn in de
productverpakking samen met het oude label.
• 1 maart 2021: het nieuwe energielabel wordt officieel geïntroduceerd
en moet getoond worden op alle producten in de winkel.
• 30 november 2021: de laatste dag voor winkels om productvoorraad
met alleen het oude energielabel te verkopen.

WASMACHINES

HET NIEUWE ENERGIELABEL

GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021
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GELDIG VANAF 1 MAART 2021
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik in kWh
per jaar (gebaseerd op 220
standaard wasbeurten
per jaar)

Maximaal vulgewicht

5

Centrifuge-efficiëntieklasse
Geluidsniveau tijdens het
wassen en centrifugeren
uitgedrukt in dB(A) re 1 pW

1
2

2

Waterverbruik in liters
per jaar (gebaseerd op 220
standaard wasbeurten
per jaar)

4

6

1

3

4

5

6

8

Gewogen energieverbruik*
in kWh/100 wasbeurten
(op Eco 40-60)
Maximaal vulgewicht
Tijdsduur van Eco 40-60
wasprogramma met volledige
lading

6

Gewogen waterverbruik* in liters
per wasbeurt (op Eco 40-60)

7

7

Energie-efficiëntieklasse*

5

3
4

QR code

8

Centrifuge-efficiëntieklasse*
Geluidsniveau tijdens het
centrifugeren uitgedrukt in dB(A)
re 1 pW en geluidsklasse
* Waarden gelden voor kwart, halve en volledige
belading.

WAS-DROOGCOMBINATIES
GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021
1

Energie-efficiëntieklasse
(compleet programma)

2

Energieverbruik in kWh
(compleet programma)

1
3

2
3

Was-efficiëntieklasse

5

Maximaal vulgewicht voor
wassen en drogen

5

6

7
7

QR code

2

Energie-efficiëntieklasse
(compleet programma**)

3

Energie-efficiëntieklasse*
(wasprogramma)

4

Gewogen energieverbruik in kWh
per 100 cycli (compleet programma**)

5

Gewogen energieverbruik* in kWh
per 100 cycli (wasprogramma)

6

Maximaal vulgewicht
(compleet programma**)

7

Maximaal vulgewicht
(wasprogramma)

8

Gewogen waterverbruik in liters
per cyclus (compleet programma**)

9

Gewogen waterverbruik* in liters
per cyclus (wasprogramma)

10

Tijdsduur van het programma
(compleet programma**)
met volledige lading

11

Tijdsduur van Eco 40-60
wasprogramma met volledige lading

12

Centrifuge-efficiëntieklasse*

13

Geluidsniveau tijdens het
centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re
1 pW en geluidsklasse

1

2

Energieverbruik in kWh
(één wasbeurt)

4

4
6

GELDIG VANAF 1 MAART 2021

1

3

4

5

Waterverbruik in liters per
jaar (compleet programma)

6

7

8

9

Geluidsniveau tijdens
het wassen, centrifugeren
en drogen uitgedrukt
in dB(A) re 1 pW

10

11

12

13

** Wassen en drogen.
* Waarden gelden voor kwart, halve en volledige
belading. Bij wassen en drogen geldt halve en
volledige belading.

VAATWASSERS

HET NIEUWE ENERGIELABEL

GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021
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6

4

5
6

GELDIG VANAF 1 MAART 2021
Energie-efficiëntieklasse

1

Energieverbruik in kWh
per jaar (gebaseerd op 280
standaard Eco wasbeurten
per jaar)

2

Waterverbruik in liters
per jaar (gebaseerd op 280
standaard Eco wasbeurten
per jaar)
Droog-efficiëntieklasse
(gebaseerd op het Eco
programma)
Aantal couverts
Geluidsniveau uitgedrukt
in dB(A) re 1 pW

3

4

5

6

7

1

QR code

2

Energie-efficiëntieklasse

3

Energieverbruik in kWh per 100
Eco cycli

4

Aantal couverts

5

Waterverbruik in liters per Eco
wasbeurt

6

Tijdsduur van het Eco programma

7

Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A)
re 1 pW en geluidsklasse

KOELKASTEN & DIEPVRIEZERS
GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021

1

2

GELDIG VANAF 1 MAART 2021

4

QR code

2

Energie-efficiëntieklasse

Energie-efficiëntieklasse

2

Energieverbruik in kWh
per jaar

3

Het totale volume van
de koelcompartimenten

4

Het totale volume van
de vriescompartimenten

4

Het totale volume van
de vriescompartimenten

5

Geluidsniveau uitgedrukt
in dB(A) re 1 pW

5

Het totale volume van
de koelcompartimenten

6

Geluidsniveau uitgedrukt in
dB(A) re 1 pW en geluidsklasse
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3

2

3
4

3

1

1

5

5
6

Energieverbruik in kWh per jaar
(gemeten onder de nieuwe
standaard voorwaarden)

WIJNKLIMAATKASTEN

HET NIEUWE ENERGIELABEL

GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021
1
2

1
3

4

GELDIG VANAF 1 MAART 2021
Energie-efficiëntieklasse

1

Energieverbruik in kWh
per jaar (gemeten onder
de oude standaard
voorwaarden)

2

Het aantal standaard
wijnflessen dat bewaard
kan worden
Geluidsniveau uitgedrukt
in dB(A) re 1 pW

3

2
3

4

4
5

1

QR code

2

Energie-efficiëntieklasse

3

Energieverbruik in kWh per jaar
(gemeten onder de nieuwe
standaard voorwaarden)

4

Het aantal standaard wijnflessen
dat bewaard kan worden

5

Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A)
re 1 pW en geluidsklasse

Voor meer informatie bezoek onze
website: www.whirlpool.be

Voor meer informatie bezoek onze
website: www.bauknecht.be

Whirlpool Belux N.V.
Nijverheidslaan 3/1,
1853 Strombeek-Bever Belgium
www.whirlpool.be

Voor meer informatie bezoek onze
website: www.indesit.be

