
Besparen op je  
energierekening.

Kan makkelijk.

Qbox mini energiemonitor



Met de Qbox heb je 
altijd en overal inzicht 
in je energieverbruik.

Ieder jaar is de energiejaarrekening een verrassing. Moet je 

bijbetalen of niet? Met de Qbox weet je wat je verbruikt aan 

energie en heb je dus grip op de jaarrekening. Fijn toch?

Je krijgt realtime inzicht in je energieverbruik. Hierdoor ga je 

automatisch bewuster om met je energie, wat besparen een stuk 

makkelijker maakt. Ervaring leert dat je met de Qbox 5-10% op je 

energierekening kunt besparen. Dat kan al snel oplopen tot 

€150,- per jaar voor een gemiddeld huishouden.

Wat kan ik met  
de Qbox mini?

Hiermee bespaar je  
tot 10% op je 

energierekening.



Wist je dat een simpele 
waterkoker zo veel 
energie verbruikt?

In één oogopslag zie je met deze energiemonitor hoeveel stroom

en gas je verbruikt en eventueel hoeveel stroom je zelf opwekt.

Op ieder moment van de dag. Via je pc, tablet of smartphone.

Wat kan ik zien?

Je energieverbruik  
in één oogopslag.
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Handig! Je ziet 
meteen de grote 
energieslurpers.



Op 30° wassen in  
plaats van op 40°,  

scheelt 25% aan energie.

In de grafieken zie je wat een droogbeurt of het

zetten van een kop thee kost in stroom en geld.

Je ontdekt sluipverbruik: apparaten die je niet actief gebruikt 

maar wel stroom verbruiken. Je krijgt inzicht in het energieverbruik 

van vergelijkbare huishoudens: je weet direct of je goed bezig bent of 

dat er werk aan de winkel is. Vervolgens bepaal jij wat echt nodig is en 

wat bijvoorbeeld ’s nachts uit kan.

O ja, Qurrent 
helpt je graag 

daarbij ;-)

Wat kan ik  
zelf doen?

Bewuster met  
energie omgaan.

Top 5 energieslurpers *

1. Verlichting 14%

2. Koelkast 10%

3. Televisie 9%

4. Wasdroger 7%

5. Wasmachine 5%

* % van het totale stroomverbruik van een gemiddeld huishouden



Qbox

internet

Elektriciteitsmeter

Je hoeft echt  
geen technische- 
elektro-knobbel  

te hebben.  
Je plaatst ‘m 

makkelijk zelf.

De Qbox kun je makkelijk zelf installeren in de meterkast. Lukt het 

toch niet, dan helpen we je verder op het moment dat het jou 

uitkomt. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier je zit.  

Je hoeft niet over te stappen of een contract af te sluiten.

Wil jij ook energie besparen?
Ga naar www.Qurrent.nl en vraag de Qbox mini aan.

Hoe werkt het?

De Qbox installeer 
je in je meterkast.



redenen om de Qbox  
meteen in huis te halen

> Bespaar tot 10% op je energierekening 

> Grip op je energieverbruik

> Online energieadvies

> Eenvoudig zelf te plaatsen

> Onafhankelijk van energieleverancier

Meer over Qurrent

Qurrent wil mensen helpen tot 50% minder energie af te 

nemen bij hun energieleverancier. Door energie te besparen 

en zelf op te wekken, op een duurzame manier. Met behoud 

van comfort. 

Want zeg nou zelf: het milieu en je portemonnee sparen,  

wie wil dat nou niet?
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Willem Fenengastraat 23 
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Klantenservice 
088 777 1200


