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INFORMATIE GEBRUIK
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In deze brochure vindt u praktische informatie over het gebruik van het
energielabel, waaronder de plaats van het label en het zelf printen van
een energielabel.
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Verantwoordelijkheden detaillist
De detaillist is verantwoordelijk voor het aanbrengen van het energielabel op de apparaten die in een verkooppunt
worden aangeboden. Met verkooppunt wordt een fysieke locatie bedoeld waar het product wordt uitgestald en/of te
koop of te huur wordt aangeboden aan de eindgebruiker.

Zelf printen van energielabels
Leveranciers van energie gerelateerde producten zijn tegenwoordig verplicht elk nieuw model dat op de markt wordt
gebracht, ook te voorzien van een elektronische versie van het energielabel, bijvoorbeeld door die versies op een
website beschikbaar te maken, zodat zij door de retail kan worden gedownload en uitgeprint. In de tabel op pagina 4
wordt aangegeven welke apparaten een energielabel hebben, de afmetingen en een verwijzing naar de Verordening.
Het zelf printen van het energielabel dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- Het label dient aan de minimale voorgeschreven afmetingen in de tabel op pagina 4 te voldoen;
- het papier moet wit zijn;
- het label dient in kleur te worden geprint.

Plaats van het energielabel
De plaats van het energielabel is niet voor elk product hetzelfde. In de tabel op pagina 4 wordt per product
aangegeven waar het energielabel moet worden aangebracht.
Voor apparaten in een keukenopstelling geldt indien een apparaat in een keuken niet zichtbaar is, dus geplaatst is in
bijvoorbeeld een kast, dan hoeft het label aan de buitenzijde niet zichtbaar te zijn. Het label moet wel direct zichtbaar
zijn als de kastdeur wordt geopend. Het label moet verticaal zijn aangebracht en mag niet weg neembaar zijn. (als het
label in het apparaat wordt gelegd (horizontaal) is het niet direct zichtbaar).
Indien een apparaat wel zichtbaar is, ook al gaat het om een paar druktoetsen, dient het energielabel aan de
buitenzijde van het kastje te worden te worden aangebracht. Uitzondering hierop zijn de ovens en de afzuigkappen.
Hiervoor geldt dat dat het energielabel moet worden aangebracht vooraan of bovenop het toestel of in de
onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het duidelijk zichtbaar en herkenbaar is als het label dat bij het model
hoort, zonder dat de merknaam of het modelnummer op het label hoeft te worden afgelezen.

Energielabels on line
Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht om bij on-line publicaties (internet) het energielabel plus de productkaart
(productspecificaties) te vermelden De reden hiervan is dat consumenten zich meer en meer laten informeren door
gebruik te maken van internet. Gezien de beperkte ruimte op computerschermen en bijv. smart phones kan er ook
volstaan worden met een genesteld icoontje. Dit geldt ook voor de productkaart.

Meer informatie…………..
In de tabel op pagina 4 worden in de laatste kolom de nummers van de desbetreffende Verordeningen vermeld. In de
Verordeningen zijn de eisen vastgesteld voor de etikettering van en het verstrekken van aanvullende
productinformatie over de apparaten waarvoor een energielabel van toepassing is. Onder andere de
verantwoordelijkheden van zowel de leverancier als de detaillist worden beschreven. Ook wordt ingegaan op de
meetmethoden, controleprocedure met het oog op de marktcontrole en de specificaties van het energielabel.
Wanneer u in de laatste kolom een van de nummers kiest wordt via ctrl + muisklik u automatisch naar de inhoud van
de Verordening geleid en kunt u alles rustig nalezen.
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Overzichtstabel

Afwasautomaten

Afmeting
1)
label
110x220

Afzuigkappen

60x120

Airconditioners

120x210

Airconditioners

100x200

Droogautomaten

110x220

Koel/vriesapparatuur

110x220

Ovens Elektrisch

85x170

Ovens gas

85x170

Stofzuigers

75x150

Wasautomaten

110x220

Wijnklimaatkasten

110x220

Product

1)

Minimale afmeting bxh in mm

Plaats label
Op elke huishoudelijke afwasmachine moet in het verkooppunt het
door de leveranciers verstrekte etiket aangebracht zijn op de
buitenzijde van de voor- of bovenkant van de huishoudelijke
afwasmachine, zodat het duidelijk zichtbaar is
Elke huishoudelijke afzuigkap die in een verkooppunt wordt
aangeboden, moet vergezeld gaat van een door de leverancier
verstrekt etiket, dat moet worden aangebracht vooraan of bovenop
het toestel of in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het
duidelijk zichtbaar en herkenbaar is als het etiket dat bij het model
hoort, zonder dat de merknaam of het modelnummer op het etiket
hoeft te worden afgelezen
Bestemd voor omkeerbare airconditioners, met uitzondering van
toestellen met één of twee luchtkanalen.
Op airconditioners moet in het verkooppunt het door de leverancier
verstrekte etiket aangebracht zijn op de buitenzijde van de voor- of
bovenkant van deze apparaten, zodat het duidelijk zichtbaar is
Overige airconditioners, zie de verordening.
Op airconditioners moet in het verkooppunt het door de leverancier
verstrekte etiket aangebracht zijn op de buitenzijde van de voor- of
bovenkant van deze apparaten, zodat het duidelijk zichtbaar is
Op elke huishoudelijke droogtrommel moet in het verkooppunt het
door de leveranciers verstrekte etiket worden aangebracht op de
buitenzijde van de voor- of bovenkant van de huishoudelijke
droogtrommel, zodat het duidelijk zichtbaar is
Op elk huishoudelijk koelapparaat in het verkooppunt moet het door
de leverancier
verstrekte etiket worden aangebracht op de
buitenzijde van de voor- of bovenkant van deze apparaten, zodat het
duidelijk zichtbaar is
Elke oven die in een verkooppunt wordt aangeboden, moet voor elke
ovenruimte vergezeld gaan van een door de leverancier verstrekt
etiket dat moet worden aangebracht vooraan of bovenop het toestel
of in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het duidelijk
zichtbaar en herkenbaar is als het etiket dat bij het model hoort,
zonder dat de merknaam of het modelnummer op het etiket hoeft te
worden afgelezen
Elke oven die in een verkooppunt wordt aangeboden, moet voor elke
ovenruimte vergezeld gaan van een door de leverancier verstrekt
etiket dat moet worden aangebracht vooraan of bovenop het toestel
of in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het duidelijk
zichtbaar en herkenbaar is als het etiket dat bij het model hoort,
zonder dat de merknaam of het modelnummer op het etiket hoeft te
worden afgelezen
Elk model stofzuiger dat in het verkooppunt wordt uitgestald, moet
het etiket vertonen dat door de is verstrekt, welk etiket hetzij aan de
buitenzijde van het apparaat is aangebracht of op een zodanige wijze
eraan is gehangen, dat het duidelijk zichtbaar is
Op elke huishoudelijke wasmachine in het verkooppunt moet het door
de leveranciers verstrekte etiket worden aangebracht op de
buitenzijde van de voor- of bovenkant van de huishoudelijke
wasmachine, zodat het duidelijk zichtbaar is
Op elk huishoudelijk koelapparaat in het verkooppunt moet het door
de leverancier
verstrekte etiket worden aangebracht op de
buitenzijde van de voor- of bovenkant van deze apparaten, zodat het
duidelijk zichtbaar is

Nr. Verordening
Nr. 1059/2010

Nr. 65/2014

Nr. 626/2011

Nr. 626/2011

Nr. 392/2012

Nr. 1060/2010

Nr. 65/2014

Nr. 65/2014

Nr. 665/2013

Nr. 1061/2010

Nr. 1060/2010
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Voorbeeld energielabel volgens de wettelijke voorschriften

Voorbeeld energielabel van een stofzuiger
conform de wettelijke eisen, 75x150 mm

Voorbeeld energielabel van een wasatuomaat,
conform de wettelijke eisen, 110x220 mm
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Informatie over overige energie gerelateerde producten
De informatie in deze brochure heeft uitsluitend betrekking op huishoudelijke elektrische apparaten (witgoed en klein
huishoudelijk) en gas/elektrische kooktoestellen.
Auto’s
Voor meer informatie over het energielabel voor auto’s, verwijzen wij u graag naar de website van Milieu Centraal
http://www.energielabel.nl/autos
Huizen
Voor meer informatie over het energielabel voor huizen, verwijzen wij u graag naar de website van Milieu Centraal
http://www.energielabel.nl/woningen
Lampen
Voor meer informatie over het energielabel voor lampen, verwijzen wij u graag naar de Gedelegeerde Verordening
(EU) NR. 874/2012 van de Commissie van 12 juli 2012 . Daarnaast is er een, uitsluitend Engelstalig, document
beschikbaar van de Europese koepel LightingEurope: ‘LightingEurope Questions & Answers on the Commission
Regulation (EU) No. 874/2012 with regard to Energy Labelling of electrical lamps and luminaires’. Dit document kunt u
downloaden via http://www.lightingeurope.org/library (28 July, 2014). Uw fabrikant / leverancier dient u in het
energielabel te voorzien of minstens van het voorbeeld om zelf voor het energielabel zorg te dragen. Beschikt u niet
over het energielabel voor het betreffende product, neemt u in dat geval contact op met uw fabrikant / leverancier.
Professionele apparatuur
Voor meer informatie over het energielabel voor professionele apparatuur, verwijzen wij u graag naar de Nederlandse
Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)
NVLG
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Tel. +31 (0) 88 400 84 30
Internet www.nvlg.nl
E-mail nvlg@fme.nl
Televisies
Voor meer informatie over het energielabel voor televisies, verwijzen wij u graag naar de Vereniging van Fabrikanten,
Importeurs en Agenten op Radiogebied (FIAR CE).
FIAR CE
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 511 62 07
Internet www.fiar.nl
E-mail fiar@fiar.nl
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Warmwatertoestellen
Voor meer informatie over de verschillende labels voor warmwatertoestellen (geisers, CV met warmtepomp, CV met
warmwater reservoir, boilers op zonne-energie, combinatie van boilers en zonnecollectoren), verwijzen wij u graag
naar de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels voor Centrale Verwarming (VFK).
VFK
Postbus 190
NL-2700 AD Zoetermeer
Tel. +31 (0) 88 400 85 09
Internet www.vfk.nl
E-mail info@vfk.nl

Handhaving
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken ziet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toe
op de uitvoering van de wettelijke verplichting. Bij overtreding hiervan pleegt de verantwoordelijke ondernemer een
economisch delict en kunnen er boetes worden uitgedeeld.
NVWA klantcontactcentrum
Tel. 0900-03 88
Internet www.nvwa.nl
E-mail info@nvwa.nl
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Uitgave
VLEHAN, Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Versie: juni 2016
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Correspondentieadres
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
Telefoon
079 353 13 72
E-mail
vlehan@vlehan.nl
Websites
www.vlehan.nl
www.newenergylabel.com (voor meer informatie over het energielabel voor huishoudelijke apparaten)

DISCLAIMER
Hoewel grote zorg is besteed aan de waarborging van een correcte en, waar nodig, volledige beschrijving van de
relevante aandachtspunten wijst VLEHAN elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of
onvolkomenheden in deze brochure van de hand.
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