Opgewekt Wonen
Met deze bespaartips haalt u het beste uit uw woning!
Energie besparen kan heel simpel zijn. Lampen uit doen, korter douchen en apparaten
niet op standby laten staan: kleine veranderingen maken een behoorlijk verschil.
1.

Gebruik uw apparaten overdag
U maakt dan optimaal gebruik van uw eigen opgewekte stroom.

2.

Beperk stand-by gebruik van apparaten
Een TV die twintig uur in stand-by staat, gebruikt net zoveel stroom als een TV die
vier uur aan staat.

3.

Haal opladers uit het stopcontact
Haal opladers van bijvoorbeeld mobiele telefoons uit het stopcontact als u ze niet
gebruikt.

4.

Draai ledlampen in
Vergeleken bij gloei- en halgeenlampen besparen ledlampen al snel 80 tot 90%
energie.

5.

Was op lagere temperatuur en droog de was aan de lijn
De was wordt ook schoon met een lagere temperatuur, bijvoorbeeld 30°C of de
eco-stand. En maakt u gebruik van een droger? Wanneer u de was aan de waslijn
droogt, bespaart u maar liefst 20 kilo CO2 per jaar.

6.

Douche korter
Gemiddeld staat een Nederlander 7,8 minuut onder de douche. Twee minuten
korter douchen per dag maakt een groot verschil. Een gezin bespaart dan jaarlijks
12.000 liter water. Op uw woonlasten scheelt dat maar liefst € 80,- per jaar.

7.

Kook met de deksel op de pan
Doe de deksel op de pan. Zo gaat er geen warmte verloren. U kookt sneller én
zuiniger!

8.

Let op het energielabel bij aankoop van apparaten
Een koelkast met label A+ gebruikt veel meer stroom dan een koelkast met een
label A++. Een energiezuinig apparaat is misschien duurder, maar levert u binnen
een paar jaar geld op.

9.

Ventileer goed
Ventileren kost toch warme lucht? Dat klopt. Toch is het goed om uw woning
dagelijks te ventileren. Vochtige lucht en schadelijke stoffen worden afgevoerd. En
een goed geventileerd huis met droge lucht warmt beter op.

