
Maak gebruik van tochtstrips
Met tochtstrips en een brievenbusborstel
voorkomt u dat koude lucht naar binnen
waait. Laat ook de post niet in de open brie-
venbus zitten. Besparing per jaar gemiddeld
! 17,-.

Gebruik spaarlampen
Spaarlampen verbruiken gemiddeld 80%
minder stroom dan gloeilampen en ze gaan
8 tot 10 keer langer mee. Als u de helft van
uw lampen door spaarlampen vervangt, 
bespaart u per jaar gemiddeld ! 32,-.

Laat uw apparatuur niet op standby staan
De meeste elektrische apparatuur in uw huis
heeft een standby functie of slaapstand. Ook
in deze stand verbruiken ze stroom. Schakel
uw apparatuur daarom uit. Zo voorkomt u

ook doorbranden bij blikseminslag. Bespa-
ring per jaar gemiddeld ! 23,-. 

Kook efficiënt
• Gebruik passende pannen. Als uw pan

kleiner is dan de kookplaat die u gebruikt, 
gaat energie verloren via de buitenkant
van de pan. 

• Kook met het deksel op de pan, dan blijft
de warmte in de pan en verliest u geen
energie. 

• Als iets eenmaal kookt, kan de vlam of
elektrische pit omlaag zonder dat het
kookproces stopt. Doorkoken op vol ver-
mogen kost meer energie terwijl het eten
niet sneller klaar is. Zet bij elektrisch koken
de plaat tijdig uit. Een elektrische kookplaat
blijft nog even warm als hij uit staat.

Totale besparing per jaar gemiddeld ! 6,-.

Energie besparen is niet moeilijk en het levert u en het milieu veel voordeel op.
Word bewust van uw energieverbruik en u bespaart al gauw vele euro’s per jaar.

De grootste energieverbruikers* in huis zijn de wasdroger (¤ 137,- per jaar), een
waterbed (¤ 160,- per jaar), de airconditioning (¤ 143,-), een tropisch aquarium
(bij 100 liter ¤ 131,- per jaar) en een tv plasmascherm (¤ 118,- per jaar). Heeft u dit
niet (allemaal) in huis? Dan valt er toch nog veel te besparen. Lees de tips en begin
met besparen.   

Energie besparen 
Dat is prettig wonen

B e s p a a r t i p s

* Bij een gemiddeld verbruik.



Besparen met uw wasdroger 
• Een wasdroger verbruikt gemiddeld 600

kWh per jaar. Als u voortaan een kwart
van uw wasgoed aan de lijn hangt, bespaart
u 150 kWh. 

• Centrifugeer uw wasgoed goed voordat u
het in de wasdroger doet. Hoe minder
restvocht in het textiel, hoe korter de droog-
tijd.

Totale besparing per jaar gemiddeld ! 30,-.

Besparen met uw wasmachine
Als u op 40°C wast in plaats van op 60°C,
bespaart u 50% energie per wasbeurt. Zet
daarnaast de wasmachine alleen aan als de
trommel vol is. U bespaart per jaar gemid-
deld ! 26,-. 

Gebruik geen (bewegende) screensavers
Screensavers op uw computer besparen
geen energie. Bewegende screensavers ge-
bruiken soms zelfs meer energie dan een
programma als tekstverwerking. Beter is het
om de ’energy saver’ in te stellen, zodat het
beeld op standby overschakelt als u de
computer niet gebruikt. Besparing per jaar
gemiddeld ! 4,-.

Met lichte muren gebruikt u minder licht
Donkere kleuren nemen licht op, waardoor
het eerder donker lijkt. Kiest u voor lichte
kleuren in huis, dan zult u minder vaak uw
lampen aandoen. Als alle lampen in uw huis
2 uur per week minder branden, bespaart u
per jaar gemiddeld ! 12,-.

Hang gordijnen op
Gordijnen isoleren de warme binnentem-
peratuur van de koude buitenlucht. De
verwarming hoeft hierdoor minder vaak
aan te slaan om bij te verwarmen. Let er
wel op dat de gordijnen niet over de ver-
warming heen vallen, dit houdt de straling
tegen. Besparing per jaar gemiddeld ! 12,-. 

Ga niet te vaak in bad
Elke week één keer douchen in plaats van
een bad nemen, bespaart per jaar gemid-
deld ! 76,-. 

Meten is weten
Wilt u precies weten waar de besparingen
in uw huishouden te halen zijn? Meet dan
uw energieverbruik met een energiever-
bruikmeter. De meter kan uw verbruik
weergeven in zowel euro’s als in kWh en
geeft een voorspelling van uw verbruik per
dag, per maand of per jaar.
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