Bespaartips
voor in huis
Wat
kunt u
doen?

Bespaartips

Het is niet te missen op het nieuws. We moeten bewuster
omgaan met energie, want de aarde warmt snel op.
Wist u dat het niet alleen voor het klimaat goed is om
bewuster om te gaan met energie? U bespaart er ook geld
mee! We kunnen ons voorstellen dat u misschien niet weet
waarmee u kunt beginnen. Daarom helpen wij u graag op
weg met een aantal bespaartips.

Slim verwarmen

U zit er thuis natuurlijk graag warm bij.
Maar wist u dat u met de volgende tips al
behoorlijk kunt besparen?
• Zet de verwarming een graadje lager. Denk
er ook aan deze een uur voordat u naar
bed gaat lager te zetten.
• Draai de verwarming in kamers waar u
weinig komt uit.
• Hoeft de verwarming niet meer aan? Zet
de CV-ketel op zomerstand. De ketel
verwarmt dan alleen nog water dat nodig
is voor het douchen en het gebruik in de
keuken.
• Plaats geen meubels voor de verwarming.
Zo kan de warmte goed de kamer in.
• Sluit in de avond de gordijnen. Dit houdt
de warmte binnen en de kou buiten.
• Bent u langere tijd niet thuis? Zet de
verwarming dan op 10-12 graden.
• Plaats radiatorfolie als extra isolatielaagje.
De warmte blijft zo langer in uw woning.

Energie

Ruim 30% van uw energieverbruik gaat naar
stroomverbruik. Door voorzichtig met energie
om te gaan, kunt u al snel vele euro’s per jaar
besparen. We geven u graag een paar tips:
• Zet apparaten helemaal uit. Gebruik
bijvoorbeeld een stekkerdoos met aan/uitschakelaar, zodat u met één knop alles uit
kunt schakelen.
• Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet
gebruikt. Ook als ze niets opladen verbruiken
ze stroom. Het is ook nog eens veiliger om ze
uit het stopcontact te halen.
• Gebruik spaar- of ledlampen
• Zit er ijs in de diepvries? Dan verbruikt het
apparaat meer stroom. Ook een stoflaag
achterop een koelkast of diepvries zorgt voor
extra verbruik.

Water

Ongemerkt verbruiken we heel veel water. Het
verwarmen van water kost energie. Goed dus
om hier op te letten. Dit kan onder andere door
de volgende tips:
• Zet uw wasmachine pas aan bij een volle
trommel. Was zoveel mogelijk wasgoed op
dertig of veertig graden. Gebruik de droger zo
min mogelijk.
• Elke dag een minuut korter douchen
vermindert uw water- en gasverbruik en
levert dus een besparing op.
• Neem een douche in plaats van een bad.
Tijdens het douchen verbruikt u veel minder
water dan wanneer u in bad gaat.
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