
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn het en hoe bieden ze  

hulp? 

Afhankelijk van de vorm van advies en bijstand aan 
consumenten zijn dit verschillende mensen, net zoals 
de behoeften, problemen en verwachtingen van 
consumenten verschillend zijn.  

Het zijn getrainde adviseurs die kennis hebben van 
diverse aspecten en gebieden van energieverbruik en 
energiemarkt. Het betekent niet dat deze mensen alles 
weten  en in elke situatie kunnen helpen, maar ze 
zullen wel weten aan wie ze uw probleem kunnen 
doorgeven. Deze persoon is opgeleid om een basisscan 
van uw energieverbruik te maken, uw gericht advies te 
geven en door te verwijzen naar specialisten die het 
netwerk van energieadviseurs ondersteunen.  

Huishoudelijke Energie Adviseurs (HEA’s) hebben een 
achtergrond in de sociale of energie sector. Het 
netwerk bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk zijn 
om klanten in energiearmoede bij te staan met raad, 
zoals: 

• Begrijpt u uw energierekening niet? Zij leggen het 
u duidelijk uit. 

• Wilt u veranderen van energieleverancier of 
tarief. Zij kunnen u helpen met het maken van de 
beste keuze. 

• Zeer hoge rekeningen, waarom? U hebt 
verouderde toestellen. Zij sporen die op en 
bekijken wat u doen kan. 

• Begeleiden u met een energiescan van uw 
woning. 

• Geven u concreet advies om energie te besparen, 
begeleiden u bij de uitvoering. 

• U ben het slachtoffer geworden van oneerlijke 
handelspraktijken, u wilt zo'n contract niet, het is 
helemaal niet goedkoper, wat moet u doen? 

• Welke financiële ondersteuning bestaat er voor 
de energetische renovatie van uw woning zodat 
uw wooncomfort stijgt en de energierekening 
daalt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kan u ondersteuning krijgen om uw 
energiefactuur te betalen? Hoe kan u het geschil 
met het energiebedrijf oplossen? 

 

Deze en vele andere vragen worden beantwoord 
door de Huishoudelijke Energie Adviseurs.  

Waar kunnen we ze vinden en hoe werken ze samen 
met elkaar en met de consumenten om zo effectief 
mogelijk hulp te bieden? Controleer de contacten en 
het unieke netwerkschema van gespecialiseerde en 
gratis diensten die in de eerste plaats beschikbaar zijn 
voor kwetsbare consumenten, maar ook voor alle 
huishoudens.  

Bezoek onze website, kijk waar u de dichtstbijzijnde 
Home Energy Advisor kunt vinden en informatie over 
hoe u deze kunt contacteren:  

…………………………………………………………………………………… 

 

 

HEA 
Huishoudelijke Energie 

Adviseurs  


