Vlammen

zonder vuur

Haagse Horeca over op inductiekoken

Inductie is hot
Inductiekoken wint snel terrein. Ook in de horeca. Je kunt er net zo goed en verfijnd mee
koken als op een gasfornuis. Tel daar de praktische voordelen bij op, dan scoort inductie
duidelijk beter.
Overschakelen vraagt wel een flinke investering. Toch zullen we vroeg of laat allemaal die overstap maken.
Nederland stopt met het gebruik van aardgas. De gemeente Den Haag werkt aan plannen om in alle wijken
binnen tien tot twintig jaar over te gaan op duurzame warmtebronnen. Nieuwbouw zonder gas is nu al de
norm.
Duurzaamheid is ook in de horeca een hot item. Klanten waarderen zorg voor milieu en klimaat. Restaurants
werken met eerlijke producten, besparen energie en gaan verspilling tegen. Inductiekoken met groene stroom
sluit daarop aan.
Het is nu al een logische keuze voor ondernemers die hun keuken verbouwen of bij de opening van een
nieuwe zaak. Vandaag nog investeren in gas is geld steken in de techniek van gisteren.

Duurzame stad Den Haag
duurzaam wonen en ondernemen
met schone energie

Maar wat komt er
allemaal bij kijken?
Welke stappen moet je
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Toepasbare fiscale regelingen en subsidies

nemen? Hoe kies je de
juiste apparatuur? Deze
brochure gaat in op de
techniek, de voordelen van
inductiekoken, maar ook de
noodzakelijke investeringen
in de elektrische installatie.
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INTERVIEW
Was iedereen meteen enthousiast?
‘Nou nee, je bent wel het vuur kwijt uit de
keuken. Dat is lastig voor koks die er hun

‘Buiten dat het goed werkt,
is inductie natuurlijk ook
duurzaam.’

vak van hebben gemaakt om te spelen
met vuur onder de pannen. Krijg je zo’n

Wat waren in jullie situatie de kosten voor de nieuwe aansluiting en de

zelfde gevoel met inductie?

verzwaring van de installatie?

Hoe schat je in of een pan niet te hard

‘Dat dreigde alles bij elkaar zo’n € 20.000 te gaan kosten. Overgaan van

gaat? Onze koks hadden zo hun twijfels.’

een klein- naar een grootverbruikersaansluiting is erg duur. We hebben
het gelukkig anders kunnen oplossen.

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

Bij dit pand zat nog een officieel huisnummer zonder elektra-

‘We hebben de tijd genomen om ons te

aansluiting. Stedin heeft op dat adres een nieuwe

oriënteren bij collega’s hier in de

kleinverbruikersaansluiting gemaakt, alleen voor de keuken. De oude

binnenstad. Je ziet de laatste jaren steeds

aansluiting is voor de rest van het restaurant.

meer restaurants overgaan op inductie
zoals De Zwarte Ruiter en September op

We betalen dan wel twee keer vastrecht, maar in onze situatie was het

de Grote Markt. Overal kregen we

veruit de goedkoopste oplossing, alles bij elkaar zo’n € 3.500,-. Ik ken

ongeveer hetzelfde verhaal te horen.

collega’s die het ook zo hebben kunnen doen. Maar dat lukt natuurlijk

Inductie scoort beter dan gas: het werkt

lang niet altijd. Zoek het vooral goed uit en op tijd. Voor ons was dit een

sneller, je kunt de temperatuur heel

grote tegenvaller. De hele planning liep in de soep.’

precies regelen, het fornuis is
gemakkelijker schoon te maken en het

Hoe groot is de investering in totaal geweest?

werkklimaat gaat met sprongen vooruit.

‘Het 4-pits fornuis kostte € 16.000. We hebben gekozen voor een

Alle seinen op groen
voor inductie

Na een dag hard werken, ga je minder

duurdere variant met multizone inductie. Je kunt dan met meerdere

afgepeigerd naar huis. Bovendien zijn

pannen tegelijk werken. Alles bij elkaar heeft de hele herinrichting van

koks er redelijk snel aan gewend. Kortom,

de keuken zeker € 70.000 gekost. Daar staat een fiscaal voordeel

alle seinen stonden op groen voor

tegenover van de Energie-investeringsaftrek, al weet ik nog niet hoe

inductie.’

groot dat uitvalt.’

Is dit het hele verhaal? Je hebt een

‘Buiten dat het goed werkt, is inductie natuurlijk ook duurzaam. Dat

Interview met Peter Bik van restaurant Zebedeüs

zwaardere stroomaansluiting nodig.

speelt zeker mee. We werken al heel lang met eerlijke ingrediënten en

‘Ja, dat is de grote bottleneck. We hadden

ambachtelijke producten. Gasten waarderen dat. Van het gas af gaan,

najaar 2018 nieuwe apparatuur besteld

past in die lijn. We lopen er niet mee te koop, maar wie wil zien hoe het

Wat gaf destijds de doorslag om over te

met de bedoeling alles in februari 2019 te

werkt, is van harte welkom.’

stappen?

laten installeren. Ruim op tijd heb ik

‘We hebben een kleine keuken die

Stedin gevraagd om een verzwaring van

moeilijk te ventileren is. Het was er altijd

de stroomaansluiting. Dat duurde veel

heel warm, tot 40 graden of meer.

langer dan voorzien. De infrastructuur in

Peter Bik en compagnon Barbera de Graaff zijn uitbater van café-restaurant

Bovendien sta je dan ook nog eens te

de binnenstad is niet berekend op de

Zebedeüs, te vinden aan de zijkant van de Grote Kerk in het centrum van

werken in verbrandingsgassen. Dit pand

komst van veel meer grootverbruikers. Pas

Den Haag. In mei 2019 ging de gasvlam hier definitief uit. Tijdens de

is een monument, daar mag je heel

in mei kregen we de nieuwe aansluiting

verbouwing van de keuken bleef het restaurant overdag gewoon open, terwijl

weinig aan veranderen. De keuken

en dat is net de maand waarin het

vanaf 23.30 uur een paar nachten achter elkaar installateurs de oude

rigoureus verbouwen was uitgesloten.

terrasseizoen weer op gang komt. Ik heb

apparatuur vervingen door een compleet nieuwe inrichting. Om 11.00 uur de

Een inductiefornuis leek ons de beste

ervoor gekozen open te blijven en alles ’s

volgende ochtend was de zaak dan weer open.

oplossing. Daar komt nauwelijks nog

nachts te laten vervangen. Een hectische

stralingswarmte van af.’

operatie, maar het is gelukt.’

De Côte de boeuf en de knolselderijsteak smaken nog steeds even
goed. De gasten merken er niets van, de koks des te meer.
Restaurant Zebedeüs kookt nu bijna twee jaar op inductie.
Wat zijn de ervaringen?
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De nieuwe standaard
Jonnie Boer van De Librije in Zwolle kookt al jaren op inductie. In Den Haag geldt dat onder
meer voor de restaurants De Zwarte Ruiter, September, Franklin, Walter Benedict, Zebedeüs,
La Galleria en Tapisco. Voorjaar 2021 is Hotel Central Park (‘Vreugd en Rust’) in Voorburg
overgegaan.
Koks die werken met inductie zijn het eens: je kunt er net zo verfijnd mee koken als op een
gasfornuis. Het is even wennen, maar bakken, grillen, stoven, wokken en frituren, het kan
allemaal. En ook nog eens dubbel zo snel.

'Je kunt er net
zo verfijnd mee
koken als op
een gasfornuis'

Hoe werkt het?
In een inductiekookplaat zitten spoelen van koperdraad. Als je
een spoel aanzet, gaat er stroom doorheen en ontstaat een
magnetisch veld. De plaat zelf wordt niet warm, maar de
magnetische zone licht wel rood op.

Sneller
Pannen warmen sneller op. Hoe meer
vermogen (kW) de inductieplaat heeft hoe

Schoner

sneller. Bovendien valt de temperatuur tot op

De vlakke glasplaat is gemakkelijk schoon te maken.

de graad nauwkeurig af te stellen. De warmte

Groenten, kruiden of sauzen die naast de pan terecht komen,

verspreidt zich gelijkmatig over de bodem van

bakken niet vast. Dat scheelt veel poetstijd bij het opruimen

Plaats je nu een pan met een ijzeren of stalen bodem op de

de pan, zodat gerechten gelijkmatig garen. Dat

en afsluiten van de keuken.

rode zone dan ontstaat er warmte als gevolg van

komt de smaak ten goede.

magnetisme. De bodem wordt gelijkmatig en

De onderdelen van een inductiekookplaat hebben een lange

Gezonder

De doorloopsnelheid in de keuken gaat

levensduur en weinig onderhoud nodig. Enkel het rooster van

Bij een gasfornuis gaat zo’n 50% van de warmte verloren.

omhoog. Bestellingen staan minder lang in de

de generator dient regelmatig schoongemaakt te worden.

Haal je de pan weg, dan valt ook meteen de

De open vlam verwarmt de pan, maar ook de brander en

wacht. Verder kan de keuken efficiënter

Daar kan zich stof ophopen.

warmte weg. De kookplaat koelt razendsnel

de lucht eromheen. Daarom is het in restaurantkeukens

worden ingedeeld met bijvoorbeeld een

af. Dit alles zorgt voor zeer efficiënt

altijd zo heet. Bovendien komen er verbrandingsgassen

koeling onder het fornuis, wat het aantal

energiegebruik (tot 90% rendement).

vrij zoals NO2 en fijnstof.

bewegingen beperkt.

heel snel verhit. Maar niet de kookplaat.

Met inductie ben je af van het tropische werkklimaat.
Ook is veel minder afzuiging nodig, wat energie
bespaart. Het blijft hard werken, maar boven een
inductiekookplaat is dat minder afmattend dan boven
een gasfornuis.

Hitte ontstaat in de
bodem
van in
dede
pan
ontstaat
bodem van de pan
5 Hitte
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Kookglasplaat

3

Kookglasplaat

2

Magnetisch veld

1

Koperdraad spoel

2
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Waarom overstappen op inductiekoken?

1

Magnetisch veld
Koperdraad spoel

gasten waarderen duurzame horeca
prettiger werkklimaat voor het personeel
snelle opwarm- en afkoeltijd

apparatuur duurder in aanschaf

kortere kooktijden

zwaardere elektra-aansluiting nodig

tot 90% rendement

(nieuwe) ijzeren en/of stalen pannen nodig

makkelijk in onderhoud

Even wennen voor de koks

lange levensduur
fiscale regelingen en subsidies
klaar voor een toekomst zonder aardgas
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1.

Kies de apparatuur die bij jou past

Kookapparatuur
à la carte

Indicatie van de startkosten
De aanschafprijs van professionele inductie-

Voor elke type horecazaak zijn er inductieoplossingen op maat. Het aantal tafels en de
benodigde capaciteit op piekmomenten
bepalen in sterke mate de keuze van de
apparatuur. Neem de tijd om je goed te
oriënteren en vraag meerdere offertes aan. Het
aanbod is groot. Lang niet altijd is het duurste
fornuis het meest geschikt voor de gegeven
situatie. Ga kijken bij collega’s die al zijn
overgestapt. Hoe meer informatie, hoe beter de
afweging te maken valt.

apparatuur ligt aanzienlijk hoger dan bij

Je kunt ervoor kiezen de nieuwe kookplaat in
een bestaand meubel te monteren. Of de
overstap op inductie gebruiken voor een totale
herinrichting en modernisering van de keuken.

Inductie:

gastoestellen. Om een indicatie te geven hier
een vergelijking van de prijzen die een
leverancier rekent voor standaard gas- en
inductiefornuizen van een gangbaar merk
(ex-BTW). Het gaat hier om vloermodellen met
een open onderkast:
Gas:
• een 6-pits gasfornuis € 2.109,- en een 4-pits
€ 1.610,-.

• een inductietoestel met vier ronde kookzones

INTERVIEW

Onze keukens zijn klaar
voor de toekomst
Interview met Bas van der Elst van de restaurants Franklin en Walter Benedict

€ 9.247,- en eenzelfde type met twee kookzones

apparatuur is gemiddeld circa 30.000 werkuren.

‘Wij verbouwen de keuken en koken straks volledig op Nederlandse Windenergie.’ In mei 2019 was
café-restaurant Franklin twee weken gesloten. Het altijd volle terras aan het Valkenbosplein bleef
leeg, maar het trottoir en de straat gingen open voor een nieuwe stroomkabel. Franklin is sindsdien
helemaal van het gas af.

De kookzones kunnen rond, vierkant of plaatdekkend

Voor de overstap op inductie zijn meestal

Volgens mede-eigenaar Bas van der Elst is vooraf goed

Grootzakelijk

zijn, afhankelijk van het type en aantal spoelen.

technische aanpassingen nodig aan de

nagedacht over het al dan niet overstappen op inductie-

Voor Franklin viel de keuze op een inductiekookplaat met

Ronde spoelen zorgen voor ronde kookzones, vaak

elektrische installatie. Meer hierover in het

koken. ‘Ja, het is tenslotte een enorme investering. Maar

vier ronde zones van circa € 10.000,-. ‘We hebben niet

met cirkels gemarkeerd. Gebruik je voornamelijk

volgende hoofdstuk.

als je toch gaat verbouwen, waarom dan niet meteen

gekozen voor multizones. Dan wordt het meteen veel

enkele grote pannen voor vlees, soepen en sauzen,

voor duurzaam en gasloos kiezen? Dan ben je klaar voor

duurder en die extra capaciteit is bij Franklin niet nodig.

dan volstaat deze oplossing.

de komende tien tot twintig jaar. Van het gas af moet

Ook de oven, friteuse en bakplaat zijn nu elektrisch.’

€ 5.813,-.
De levensduur van professionele inductie-

Rond, vierkant of plaatdekkend

sowieso. Wij zijn er misschien vroeg mee, maar als je
Wil je met meerdere grote en kleinere pannen op één

naar het klimaat kijkt, is het geen dag te vroeg.’

zone kunnen koken, dan past een kookplaat met

‘De verzwaring van de stroomaansluiting en de aanpassing van de installatie kostten samen in totaal zo’n

grotere vierkante spoelen beter, ook wel multizone

Nog als nieuw

€ 15.000,-. We hebben een grootzakelijke aansluiting

genoemd. Deze oplossing is wel duurder.

Bas van der Elst en zijn compagnon Jan Willen van der

gekregen met een eigen kabel naar het trafohuisje. Al

Zee hebben nóg een restaurant in Den Haag: café-bistro

met al is de verbouwing een forse investering geweest,

Wil je volledig flexibel zijn en met meerdere pannen

Walter Benedict aan de Denneweg. Hier ging de keuken

maar we hebben er de afgelopen jaren elke dag plezier

tegelijk werken, dan is plaatdekkende inductie de

najaar 2019 over op inductie. ‘Op beide locaties zijn we

van gehad - dat wil zeggen: op de dagen dat we open

oplossing. Het maakt dan niet uit waar de

supertevreden met de nieuwe apparatuur. Voor onze

mochten zijn.’

pannen staan.

koks is het veel prettiger werken. Niet meer die enorme
hitte en het continu afzuigen van lucht op de hoogste
stand. Verder zijn de kookplaten heel snel schoon te
Kies de configuratie voor jou.

maken. Elke ochtend als ik hier binnenkom, ziet de
keuken er weer hagelnieuw uit.’
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2.

Voldoet je huidige aansluiting?
Vermogen berekenen
Als de nieuwe apparatuur is gekozen, kan een installateur

Elektra gereed voor inductie
Inductiekoken vraagt veel elektriciteit. De installatie binnen en mogelijk ook de aansluiting op
het net buiten moeten worden aangepast. Het gevolg kan zijn dat je in een andere
verbruikerscategorie gaat vallen.

uitrekenen hoeveel vermogen in totaal nodig is en wat de
capaciteit van de aansluiting minimaal dient te zijn. Alle
apparatuur zal nooit tegelijk op de hoogste stand staan. Dat
wordt meegenomen bij de berekening van het benodigde
vermogen.
Denk daarbij wel aan de andere elektrische apparaten in de zaak. Heb je een slimme
meter? Dan kun je eenvoudig inzicht krijgen in de huidige belasting van de aansluiting

Het verschil tussen klein- en grootverbruik zit in de

De huidige aansluitwaarde is te zien in de meterkast,

capaciteit van de elektriciteitsaansluiting. Een

af te lezen op de jaarafrekening en op te vragen bij

kleinzakelijke aansluiting heeft een capaciteit tot

netbeheerder Stedin. Een kleinverbruiker ontvangt één

Hou rekening met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.

maximaal 3 x 80 ampère. Een grootzakelijke klant

gecombineerde rekening voor de levering van energie

Of misschien ga je op eigen terrein laadpalen plaatsen als extra service voor personeel

neemt minimaal 100.000 kWh per jaar af en heeft

en voor het netbeheer. Een grootverbruiker ontvangt

en gasten. Dan is het handig om de installatie daarvoor nu al geschikt te maken.

daarvoor een aansluitcapaciteit van minimaal 3 x 80

twee nota’s: een van de energieleverancier en een van

ampère nodig.

Stedin voor het beheer.

Voldoet de
huidige aansluitig?

en het verbruik per uur/kwartier.

											Voldoet
Moet aangepast worden

Verzwaring aansluiting
aanvraag bij Stedin

Contract aanpassen met
de energieleverancier
(m.b.v. een energieadviseur)

Contract aanpassen met
de netbeheerder afsluiten
(m.b.v. een energieadviseur)

Contract afsluiten met meetbedrijf
(m.b.v. een energieadviseur)

Stedin plaatst nieuwe meter

Plaatsing
nieuwe keuken

Bij aanpassen zijn
er grofweg 3 scenario's
klein
verbruik

klein
verbruik

1.

groot
verbruik

klein
verbruik

2.

groot
verbruik

groot
verbruik

3.

Nieuwe situatie: drie scenario’s
1.

Ga je van klein- naar grootverbruik en de afstand van de meterkast naar het midden van de weg is meer dan 25
Nog steeds kleinverbruiker, wel zwaardere aansluiting

De huidige overeenkomst met de energieleverancier blijft van kracht. Het voorschotbedrag wordt aangepast aan
de verwachte afname. De netbeheerder vervangt de zekeringen in de meterkast, maar de meter blijft hetzelfde.

2.

Van klein- naar grootverbruiker

Netbeheerder Stedin hanteert een doorlooptijd van maximaal achttien weken voor het maken van een

meter, dan berekent Stedin extra kabelkosten. Reken op circa € 50 per meter meer lengte.
De energieleverancier hanteert voor grootverbruikers andere contracten en tarieven.

3.

Nog steeds grootverbruiker, wel een zwaardere aansluiting

De huidige overeenkomst met de energieleverancier blijft waarschijnlijk van kracht. Staat er echter een
‘bandbreedte clausule’ in, dan zijn mogelijk nieuwe afspraken nodig.

grootverbruiksaansluiting. De straat moet open om een nieuwe kabel te leggen, soms over een grote afstand. Hou
in de planning rekening met tegenvallers en vertraging. Soms lopen de kosten daardoor hoog op.

Stedin zorgt voor de zwaardere aansluiting tot in de meterkast en stuurt een nieuwe overeenkomst voor
transport afgestemd op de nieuwe situatie.

Stedin activeert de nieuwe aansluiting pas als een meetbedrijf een nieuwe meter heeft geplaatst. Je kunt zelf een

12

firma kiezen, bijvoorbeeld Joulz, Kenter of Fudura. Het is slim om meerdere offertes op te vragen, want de typen

Vervolgens informeer je het meetbedrijf over de verzwaring. Mogelijk moet de meter worden vervangen.

meters en kosten verschillen. Controleer vooraf of de meterkast groot genoeg is voor de aanpassingen en het

Dat is een mooi moment om uit te zoeken of je een voordeliger meetcontract kunt afsluiten, bij hetzelfde of een

formaat van de nieuwe meter.

ander meetbedrijf.
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Indicatie van de kosten
Stedin brengt eenmalig kosten in rekening voor het verzwaren van de aansluiting. Ook gaan de maandelijkse
vaste kosten omhoog. Op de website www.mijnaansluiting.nl is eenvoudig een aanvraag te doen.
Hier volgt een indicatie van de eenmalige en vaste aansluitkosten en de installatiekosten
(ex btw) voor een kleine en voor een grote keuken. Hoe meer vermogen hoe hoger de kosten.

Kleine keuken
aansluiting voor kleinverbruik:
maximaal aangesloten vermogen 3x 80 ampère
• meterkast verzwaren

€ 2.000,- tot € 5.000,-

• aanleg nieuwe installatie

€ 3.000,- tot € 5.000,-

Grote keuken

• kosten Stedin eenmalig

€ 250,-

aansluiting voor grootverbruik:

• kosten Stedin jaarlijks

€ 1.825,-

maximaal aangesloten vermogen 3x 111 ampère
• meterkast verzwaren

€ 4.000,- tot € 8.000,-

• aanleg nieuwe installatie

€ 5.000,- tot € 8.000,-

• kosten Stedin eenmalig

€ 4.530,-

• kosten Stedin jaarlijks

€ 3.360,-

Gas afsluiten
Helemaal geen gas meer nodig? Laat dan de
gasaansluiting weghalen. Doe je dat niet, dan blijft
Stedin de vaste kosten voor de aansluiting in rekening
brengen (€ 20 tot € 35 per maand). De weghaalkosten
zijn te berekenen op de website van Stedin. Ga uit van
een bedrag van circa € 600,- tot € 800,-. Bepaal wat
voor jou op termijn de beste keuze is. De verwijdering
aanvragen kan via de website van Stedin.

3.

Toepasbare fiscale regelingen en subsidies

Kosten, subsidies en aftrekposten
Overstappen op inductie betekent investeren in apparatuur, aanpassing van de
stroomaansluiting en meestal ook nieuwe pannen. De totale opstartkosten liggen duidelijk
hoger dan bij de aanschaf van gasapparatuur.
De jaarlijkse energienota bij gas of inductie valt moeilijk te vergelijken en hangt samen met de actuele gas- en
stroomprijs. Inductiekoken is weliswaar veel energiezuiniger, maar de elektriciteitsprijs ligt nu nog wel hoger.
Naar verwachting gaat de gasprijs de komende jaren fors stijgen.
Inductiekoken levert mogelijk indirecte baten op zoals minder ziekteverzuim als gevolg van betere

14

Op de website van Stedin is een kostenberekening te maken.

werkomstandigheden (schone lucht; geen extreme hitte). Verder neemt de efficiency in de keuken toe, zijn

www.stedin.net/aansluiting

gerechten sneller klaar en kost schoonmaken aanzienlijk minder tijd.
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De daadwerkelijke kosten voor de stap van gas naar inductie zijn natuurlijk voor iedereen anders. Afhankelijk van

Belastingvoordeel

de wensen en de situatie op het gebied van elektra. Om toch een idee te geven hebben we van twee scenario’s de

De overheid steunt ondernemers die energie

opstartkosten naast elkaar. Daar komt natuurlijk bij dat de jaarlijkse energiekosten ook anders worden.

besparen en/of overstappen op schone energiebronnen. Investeren in inductiekoken komt in
aanmerking voor de volgende fiscale regelingen:

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

kleine keuken zonder gas
aanschaf apparatuur*
inductie kookplaat 6 zones

€ 9.247,

elektrische friteuse

€ 3.256,-

spiegelbakplaats elektrisch

€ 1.772,-

combi-steamer

€ 3.923,-

grote keuken zonder gas

EIA Energie-investeringsaftrek
Met de EIA kun je 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende

aanschaf apparatuur*
inductie kookplaat 6 zones

€ 9.247,-

bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke

inductie kookplaat 2 zones

€ 5.823,-

afschrijving. Bij een eenmanszaak, VOF of maatschap wordt dit verrekend

elektrische friteuse x2

€ 6.512,-

met de inkomstenbelasting. Voor vennootschappen zoals bv’s bedraagt

kosten elektra (Zie H3)**

spiegelbakplaats elektrisch groot

€ 2.703,-

het gemiddelde netto-voordeel 11,4% van de investering.

maximaal aangesloten vermogen

combi-steamer groot

€ 5.127,-

totaal

€ 29.412,-

totaal

€ 18.198,-

Het bedrijfsmiddel moet minimaal € 2.500 kosten en op de jaarlijkse

3x 80 ampère
meterkast verzwaren

€ 2.000,- tot € 5.000,-

aanleg nieuwe installatie

€ 3.000,- tot € 5.000,-

kosten Stedin eenmalig

€ 250,-

totaal

€ 5.250,- tot € 10.250,-

terugkerende kosten
kosten Stedin jaarlijks

€ 1.825,-

‘Milieu- en Energielijst’ staan. De actuele lijst is te vinden op www.rvo.nl
(zoekterm: EIA). Daar kan ook een aanvraag worden ingediend.

kosten elektra (Zie H3)**
maximaal aangesloten vermogen

De lijst bedrijfsmiddelen verandert jaarlijks.

3x 111ampère

Hier enkele voorbeelden die in 2021 in

meterkast verzwaren

€ 4.000,- tot € 8.000,-

aanleg nieuwe installatie

€ 5.000,- tot € 8.000,-

kosten Stedin eenmalig

€ 4.530,-

totaal

€ 13.530,- tot € 22.530,-

terugkerende kosten
kosten Stedin jaarlijks

€ 3.360,-

aanmerking komen:

KIA Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

• inductie bak- of kookplaat

KIA is een stimulans voor het MKB om te investeren

bedrijfsmiddelcode 220116

in bedrijfsmiddelen. Een percentage van het totaal
aan investeringen in een jaar mag eenmalig van de

• elektrisch frituurtoestel

winst worden afgetrokken. Hiervoor geldt het

Het gaat hier om een inbouw frituurtoestel met geïntegreerde

volgende schema:

inductiespoelen of met in de frituurolie geplaatste elektrische
elementen. Niet in aanmerking komen losstaande of tafelmodel

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

toestellen.
* voorbeelden zijn in verband met overzichtelijkheid exclusief afwasmachines en randapparatuur

bedrijfsmiddelcode 220119

** extra kosten voor de aanleg op straat zijn situatieafhankelijk en komen hier nog bij

Investering

KIA-percentage

< € 2.400

0%

• elektrische bakcarrousel

€ 2.401 t/m € 59.170

28% van de investering

ronddraaiende bakcarrousel met meerdere elektrische bakplaten

€ 59.171 t/m € 109.574

€ 16.568

voorzien van bovenliggende infraroodbrander.

€ 109.575 t/m € 328.721

€ 16.568 min 7,56% van
het deel van de investering

bedrijfsmiddelcode 220122

Tip!

boven de € 109.574
meer dan € 328.721

0%

Vraag de leverancier om het
EIA nummer op de offerte en

Meer informatie: www.rvo.nl

de factuur te vermelden.
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Subsidies stapelen
Meer weten over subsidies? De volledige
informatie en alle voorwaarden staan op de
websites van de belastingdienst en van het RVO.
Meer informatie is ook te vinden bij het
subsidieloket voor leden van Koninklijke Horeca
Nederland (KHN).

Contact

Scan de code

Gemeente Den Haag wil ondernemers informeren
over inductiekoken, zoals met deze brochure. Een
volgende stap kan zijn om advies in te winnen en
offertes aan te vragen bij leveranciers. Of om eerst
samen met een specialist een nieuw keukenplan
te maken. Oriënteren maakt je keuzes scherper.
We hopen dat we met de brochure je interesse
voor inductie hebben kunnen opstoken. Hieronder
vind je een aantal telefoonnummers om je verder
te helpen.
Ondernemersportaal Gemeente Den Haag
Telefoon (070) 353 60 04
Mail		 ondernemersportaal@denhaag.nl
Website ondernemersportaal.denhaag.nl
Stedin netbeheer
Telefoon (088) 896 39 63
Mail		 Via contactformulier op website
Website www.stedin.net
KHN Energie
Telefoon (030) 639 05 21
Mail		 info@khnenergie.nl
Website www.khn.nl/leden-voordelen/khn-energie
Royal Matic keukenspecialist
Telefoon (070) 317 81 81
Mail		 info@royalmatic.nl
Website www.royalmatic.nl
Blokland Electrotechniek
Telefoon (06) 52 47 66 62
Mail		 info@bloklandelektrotechniek.nl
Website www.bloklandelektrotechniek.nl
Het voorbeeld op pagina 10, 14 en 16 is tot stand
gekomen met de hulp van keukenspecialist Royal
Matic en installateur Blokland Elektrotechniek.
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Colofon
Met dank aan: Bas van der Elst, Peter Bik, Ron van
Riet, Ron Blokland, Royal Matic, Robert de Vries,
Koninklijke Horeca Nederland, Bouter, Keukens, KHN
Energie, Motshagen Advies, Plus Projects
subsidieadvies, Medewerkers gemeente Den Haag,
Sanne Groenewegen
Tekst: Hans Oerlemans, Gemeente Den Haag
Beeld: Gemeente Den Haag
Fotografie: Frank Diemel - Plaatwerk-fotografen,
Myrthe Slootjes
Vormgeving: Multimedia Den Haag
Disclaimer: Deze uitgave is met zorg samengesteld.
Echter kunnen er aan de inhoud geen rechten
worden ontleend.
Reacties: Voor vragen of opmerkingen over deze
uitgave kan je contact opnemen met
erik.vanderliet@denhaag.nl kwartiermaker
duurzaamheid MKB bij gemeente Den Haag.
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duurzamestad.denhaag.nl

