
  

Energie besparen = geld besparen
Verbruik minder energie thuis. Zo brengt u zelf 
de energierekening al omlaag. Hieronder vindt 
u een aantal tips om thuis aan de slag te gaan.

          Voorkom sluipverbruik
Gebruik stekkerdozen die u met 
één knop kunt uitzetten en  
voorkom dat apparaten stand-by  
staan.

          Verwarming lager
Zet de verwarming een graad lager. 
Gebruik ’s avonds een trui of deken. 
Zet de verwarming een uur voor het 
slapen laag (minimaal 16 graden). 
Dit geldt alleen voor cv-ketels.

          Minder warm water
Was met koud water. Warm water 
voor handwas op met de fluitketel/ 
waterkoker (elektra is goedkoper 
dan gas).

          Stop tocht
Gebruik strips/tochtstoppers 
onder deuren en langs ramen. 
Vooral in de winter. Hou deuren 
goed dicht.

          Blijf goed ventileren
Droge lucht warmt sneller/beter 
op dan vochtige lucht. Ventileer 
overdag als het buiten minder 
koud is, maak gebruik van het 
winterzonnetje.

          Douche korter
Per minuut douchen is het 
verbruik 6 liter met door gas 
verwarmd water. Gebruik een 
timer of douche één muziek-
nummer lang.

          Was op 30˚ipv 40˚ 
Zet de wasmachine op lagere 
temperaturen of gebruik  
kortere programma’s.

Prijsvergelijk  
energieleveranciers
Blijf prijzen vergelijken van  
energieleveranciers. Het kan 
voordeliger zijn om over te  
stappen – dan is een korting  
of cashback ook leuk!

Vergelijk elektrische  
apparaten
Oude apparaten verbruiken meer  
energie dan nodig. Maak een spaarpotje 
om oude apparaten te vervangen.  
Kijk bij de aankoop naar het energie- 
label (A+++/A++).

Controleer de radiatoren  
en gebruik radiatorfolie
Controleer of de radiatoren gelijkmatig  
warm worden. Zo niet, vul de cv-ketel bij 
(individueel) en/of ontlucht de radiator.  
Gebruik radiatorfolie, zodat de warmte van 
de radiator terug de woning in reflecteert.

Algemene tips
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        Gordijnen/luxaflex 
Doe gordijnen of luxaflex  
’s avonds dicht en hang 
deze niet voor de radia-
toren.

          Energiezuinige lampen 
Ga slimmer om met verlichting:  
gebruik LED- of spaarlampen bij 
vervanging (zijn ± 80% zuiniger). 
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