
Tip1: Douche maximaal 5 minuten
Gemiddeld douchen mensen 9 minuten. Douche 5 minuten en u bespaart misschien wel € 70 per jaar. Idee: gebruik een zandloper

Tip 2: Gebruik een waterbesparende douchekop
In alle huurwoningen hangt een waterbesparende douchekop. Heeft u het zeefje eruit gehaald of een andere douchekop opgehangen? 
Dan betaalt u veel meer. Gebruik de waterbesparende douchekop, dat scheelt al snel € 25 als u 5 minuten doucht. 

Tip 3: Doe deuren dicht 
Dan blijft de warmte in de ruimte waar je bent. Gebruik een deurveer of deurdranger, dan gaan de deuren vanzelf dicht. Gemakkelijk en u 
verdient er ook nog eens ongeveer € 50 aan energiebesparing mee. 

Tip 4: Zet de verwarming 1 graadje lager
Met een extra vest of dekentje op de bank blijft het comfortabel. En u houdt geld over. Hoeveel? Dat verschilt per woning.

Tip 5: Zet de verwarming een uur eerder in de nachtstand
De warmte blijft vaak nog lang genoeg hangen en u bespaart daarmee € 20. Heeft u vloerverwarming? Zet hem ’s nachts niet lager 
dan 17/18 graden. Anders duurt het opwarmen te lang. 

Tip 6: Gebruik ledlampen
Ze zijn iets duurder om te kopen, maar gaan veel langer mee. En iedere gloeilamp die u vervangt door een ledlamp levert u € 6 op. 

Tip 7: Was zoveel mogelijk op 30 graden
Soms is 60 graden nodig. Maar de meeste was wordt schoon op 30 graden. Bij 2 wasjes op 30 graden in de week scheelt dat € 20. 

Tip 8: Hang de was op
Hang 2 wasjes in de week op en stop het niet in de droger. Dat levert u € 50 op. Hangt u de was in huis op, vergeet dan niet om goed te 
ventileren.

Tip 9: Plak radiatorfolie
Plak radiatorfolie op de muur achter de radiator. De warmte blijft dan binnen. Vooral in oudere woningen levert dat comfort en geld op. 
Zo’n  €6 per radiator. 

Tip 10: Doe de 2e koelkast de deur uit
Vaak zijn dat oudjes, die stroom slurpen. Vervangen van een koelkast of vriezer van 15 jaar oud is een grote uitgave, maar levert tot wel 
€ 50 besparing per apparaat per jaar op. Gebruik een stroommeter. Die zet u tussen het stopcontact en het apparaat. Daarmee kunt u 
precies zien wat een apparaat verbruikt. 
 

Tochtstrippen, een brievenbusborstel, regelmatig de vriezer ontdooien, tuinverlichting op zonne-energie, apparaten niet op standby, maar 
helemaal uit… Kleine aanpassingen die nog meer geld besparen.

De zorg voor een goed milieu, gaat ons allemaal 
aan. Energiezuinig leven helpt daarbij. En besparen 
op energieverbruik is besparen op geld. Goed voor 
het milieu én voor onze portemonnee. We hebben 
een aantal handige tips op een rijtje gezet.

Besparen op energieverbruik = besparen op geld. 

Voorbeeld* 
Een gezin met 2 kinderen, die allemaal iedere dag douchen, kan met deze tips tot wel €250 per jaar 
besparen. Kiest dit gezin ook nog voor 5 ledlampen en gaat de 2e koelkast de deur uit. Dan houden 
zij nog eens € 80 per jaar over.

*De bedragen zijn gemiddelden en kunnen per huishouden en type woning verschillen

De Bewust Wonen Weken worden ieder jaar georganiseerd in het Westerkwartier door de gemeente, 
de woningcorporaties en het Huurdersplatform. Meer info op www.bewustwonenweken.nl
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