
Gasloos koken 

Wat betekent 

dit voor u? 

U krijgt gratis een: 

• aansluiting voor een elektrische kook-

plaat; 

• groep in de meterkast voor  

elektrisch koken/oven; 

• groep in de meterkast voor een keuken-

boiler (voor gasloos warm water).  

U koopt zelf: 

• een elektrische kookplaat; 

• nieuw pannen*. 

Wilt u een inbouw 

kookplaat? 

Dat kan... als u dat zelf regelt 

en betaalt.   

U zorgt zelf voor verlenging 

van het aanrechtblad en voor 

de inbouw van de kookplaat. 

Toestemming van Veluwonen 

is niet nodig. 

Technische eisen aan uw 

kookplaat 

Kies een kookplaat met een  

2 fase aansluiting met max. 

7,4 kWh. LET OP: koop niet 

een kookplaat met een  

3 fase aansluiting. 

Welke kookplaten zijn er? 

1-Inductie kookplaat  

• temperatuur is snel en goed te 

regelen; 

• lijkt meer op koken op gas;  

• de inductieplaat zelf wordt niet 

heet;  

• de plek waar de pan staat 

(kookzone) koelt snel af; 

• de kookzones reageren alleen 

als er een pan op staat; 

• makkelijker schoon te maken. 

2-Keramische kookplaat 

• de plaat reageert vrij traag; 

• de kookzones worden heet; 

• de pannen moeten een perfect 
gladde bodem hebben; 

• eten dat overkookt, brandt wat 
sneller in.  

Even overlast 

Wilt u gasloos koken? Dan moet 

de installateur aan het werk in 

uw keuken. Hij trekt leidingen 

en dit kan wat stof en lawaai  

geven. Ook kan er een elektra-

kabel zichtbaar op de muur  

gemaakt worden. Meestal duurt 

het niet langer dan 1 werkdag.  

*Test of uw oude pannen nog geschikt zijn: 

• is de bodem nog vlak? 

• houd een magneet tegen de onder-

kant van de pan. Blijft de magneet 

plakken? Dan is de pan geschikt. 

 

Voor vragen en  

antwoorden: 

www.veluwonen.nl/

gaslooskoken 

Hoe? Bel ons en we zetten u op 

een wachtlijst. LET OP: u krijgt 

dus niet per direct een aanslui-

ting voor elektrisch koken!  


