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TIPS OM TE BESPAREN OP ENERGIE  
(OOK GOED VOOR DE PORTEMONNEE!)

Iedereen een thuisbasis

BESPAAR OP STOOKKOSTEN BESPAAR OP STROOM
WAS OP EEN ECO-PROGRAMMA 
De meeste wasmachines hebben zo’n programma.  
Duurt iets langer, maar bespaart veel stroom.  
En was het liefst op 30 graden of lager. 
 
WAS MINDER VAAK ÉN ALTIJD MET EEN  
VOLLE MACHINE 
Was alleen wanneer de wasmachine en vaatwasser vol  
zijn. Heb je een klein beetje vaat? Gebruik dan een teiltje 
met afwasborstel. 
 
HANG NATTE WAS AAN DE WASLIJN  
Door de was op te hangen bespaar je stroom. Een droger 
verbruikt veel stroom. Het liefst droog je de was buiten.  
Doe je het binnen? Ventileer dan goed. Ook beter tegen  
het krimpen van kleding! 
 
SCHAKEL OUDE APPARATEN ÉCHT UIT  
Nieuwe apparaten worden steeds zuiniger (zie ook het 
energielabel!). Oude apparaten verbruiken vaak veel  
stroom. Zet ze daarom echt uit of haal de stekker uit  
het stopcontact. De standby-stand is niet voldoende!    
 
 
 
ONTDOOI JE KOELKAST EN VRIEZER  
Je vriezer en koelkast verbruiken meer stroom wanneer  
er een laagje ijs in staat. Het helpt om deze apparaten  
1 of 2 keer per jaar te ontdooien. Of zelfs vaker,  
wanneer je een laagje ijs ziet. 
 
DOE HET LICHT UIT  
Het klinkt zo eenvoudig, maar vaak vergeten we het.  
Verlaat je een ruimte? Doe het licht dan uit! En zoals eerder 
gezegd, sluit de deur! Denk ook aan buitenverlichting.    
 
 
 
 
 

BESPAAR OP WARM WATER

VERWARM ALLEEN DE RUIMTE WAAR JE BENT 
Zorg dat (tussen)deuren en ramen gesloten zijn.  
Blijf wel ventileren!  

 
 
 
GEBRUIK DE GORDIJNEN 
Gordijnen, schermen en (rol)luiken houden de warmte 
binnen. Sluit ze daarom wanneer het donker is. Is het licht? 
Zet ze dan open, zodat de zon je woning opwarmt. En hang 
de gordijnen niet voor de verwarming. 
 
GEEF WARMTE DE RUIMTE 
Zet geen (grote) spullen voor of op de verwarming.  
Ook geen ombouw voor de radiator of brede vensterbank 
boven de verwarming. 

 
 

 
HOUD VENTILATIE OPEN 
Blijf altijd ventileren. Ook wanneer de verwarming aan staat 
bij koud weer! Ventileer via (kiep)ramen, ventilatieroosters of 
ventilatiesysteem.  

 
 
 
NAAR BED OF NIET THUIS? NIET STOKEN  
Ga je naar bed? Of ben je niet thuis? Zet dan de verwarming 
op 15 graden. Heb je vloerverwarming? Zet deze dan op 17 
of 18 graden. 
 

KORTER EN MINDER VAAK DOUCHEN  
Probeer niet langer dan 5 minuten per dag te douchen. 
Warm water is erg duur!  

 
 
 
DOE DE KRAAN DICHT 
Ga je iets wassen of spoelen? Doe dan warm water in  
de gootsteen of een teiltje.
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Een brievenbusborstel en tochtstrippen  
houden de warmte binnen.

Plaats radiatorventilatoren onder de verwarming. Deze  
laten de warme lucht sneller de woning in stromen.

Open elke dag een half uur je ramen. Zo trekt vocht uit  
de woning. Met drogere lucht verwarmt de woning beter.

Was je handen  
met koud water! 

Een waterbesparende douchekop en een 
douchetimer helpen je met besparen. 

Gebruik een stekkerdoos  
met aan-/uitschakelaar. 

Ledverlichting verbruikt  
minder energie


