
  

Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren  
te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
plaats van hoger.€ 50,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 50,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis?  
Vervang deze dan door energiezuinige  
led en spaarlampen. Begin op die plaatsen 
waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-

  

€ 60,-

Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 60,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche?  
Wen jezelf aan één minuutje korter te  
douchen; dat kan een aardig bedrag  
op je energie rekening besparen.€ 25,-

Precies genoeg water koken 
Zet je water voor thee of kook je water voor 
pasta of aardappelen? Let er dan op dat 
je niet meer water verwarmt dan nodig is. 
Door efficiëntie kun je besparen.€ 20,-

Kleding wassen op 40°C
Wist je dat de was net zo schoon wordt  
als je de wasmachine op 40°C in plaats  
van 60°C graden zet? Zo bespaar je   
energie!€ 20,-

Vaatwasser op Ecoprogramma
Gebruik het Ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon, 
en je bespaart energiekosten.€ 25,-

Licht uit!
Doe het licht uit in ruimtes waar niemand 
is. Voor ruimtes waar je vaak in en uit gaat, 
kan een licht of bewegingssensor uitkomst 
bieden. Ook een tijdklok kan helpen.€ 10,-

gratis besparen

besparing investering maatregel
€ 500  € 4.200 Isoleren schuin dak van verwarmde zolder
€ 170  € 1.500 Isoleren vloer begane grond
€ 210  € 750 Isoleren spouwmuur
€ 250  € 3.100 Vervanging enkel glas door hr++ glas (19 m2)
€ 170  € 2.200 HR 107 combiketel met hoog rendement warmwater
€ 80  € 3.000 Zonneboiler
€ 190  € 2.300 Vier zonnepanelen

grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 240,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 140,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je thermo 
staat dan op 17°C of 18°C, anders duurt  
het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent, is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik of  
elektrische deken.

€ 80,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 20,-

Laat de radiator vrij
Zorg ervoor dat je gordijnen niet  
over de verwarming hangen. 
Ook ingebouwde radiatoren geven  
minder warmte af.€ 20,-

lagere stookkosten

investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar


