
Bespaaradvies voor bewoners
Hieronder staan een aantal concrete tips waarmee bewoners direct  
aan de slag kunnen. Deze kleine maatregelen en gedragsaanpassingen 
zorgen voor energiebesparing en extra wooncomfort. 

Radiatorisolatie

Door radiatorfolie aan te brengen ontsnapt  
er minder warmte via de gevel naar buiten.

Tochtafsluiting brievenbus

Het plaatsen van een brievenbusborstel  
zorgt voor minder tocht en bespaart energie.

Kierdichting deuren & ramen

Het dichten van de kieren rondom deuren  
en ramen met tochtstrips zorgt voor extra 
comfort en energiebesparing.


•  Buisisolatie

Het isoleren van de verwarmingsbuizen  
in een onverwarmde ruimte zorgt voor  
minder warmteverlies.

LED verlichting

Gloei- en halogeenlampen vervangen is altijd 
een goed idee. LED lampen zijn veel zuiniger en 
gaan langer mee.

Deuren gesloten houden

Verwarm alleen de leefruimtes. Houd de 
deuren in huis gesloten. Een deurdranger  
of -veer kan hierbij helpen.

Waterbesparende douchekop

Een waterbesparende douchekop gebruikt 
ongeveer 20% minder water. Dit zorgt indirect 
voor gasbesparing.


Korter douchen

Korter douchen bespaart op de energierekening. 
Een douchetimer kan hierbij helpen.

Raamisolatie

Isolerende raamfolie is een goedkope manier 
om ramen beter te isoleren.

Thermostaat lager

19 graden is vaak comfortabel genoeg.  
Zet 's nachts of wanneer niemand thuis  
is de thermostaat op 15 graden.

Isolerende gordijnen

Sluit gordijnen in de avond. Deze houden  
veel warmte vast. Hang de gordijnen niet  
over radiatoren, want dan kan de warmte  
zich moeilijk door de ruimte verplaatsen.

CV op 60 graden

De watertemperatuur van de CV staat 
meestal standaard hoog. Door hem op  
60 graden te zetten werkt de CV efficiënter. 

Slim ventileren

Ventileren is goed voor de gezondheid en zorgt 
voor minder vocht- en schimmelproblemen.  
Op een koude dag is kort ventileren voldoende. 
Op een warme dag is langer ventileren aan  
te raden.

Preventie sluipverbruik

Zet oude apparaten helemaal uit om 
sluipverbruik te voorkomen. Een tijdschakelklok 
kan hierbij helpen.

Eco-stand & kouder wassen

Gebruik de eco stand, was kouder en hang  
de was uit in plaats van in de droger.
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Onzuinige apparaten vervangen

Vervang energieslurpende apparaten zoals 
een oude koelkast of wasmachine.
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