
Verwarming op 19 graden
Ats je actief bezig bent,
is 1P graden vaal< warm
genoeg. Zorg dat je voeten
warm blijven. Heb je het
l<oud, trel< dan eerst een
trui aan.
Tip: ptal< radiatorfotie
achter de verwarming,
zel<er aLs deze aan een
buitenmuur vast zit.

Verwarm atteen de ruimte
waar je bent
Houd (tussen)deuren
en ramen gesloten.
Btijf wét ventileren.
Tin: hprrcstis een

Laat de warmte stromen
Zet geen meubets voor
of op de verwarming.
Ptaats geen ombouw
om je radiator, of brede
vensterbanl< boven je
verwarming.
Tip: ptaats etel<trische
radiatorventitatoren onder
de verwarming.

Slanen of niet thuis?



brievenbusborstet op de
brievenbus in de vo-ordeur
en tochtstrips bij l<ierende
ramen en buitendeuren.
Ptaats deurdrangers
op de scharnieren van
tussendeuren.

Ventil,atie open!
Btijf al.tijd goed venti[eren,
ool< in de winter ats de
verwarming aan is. En al"s

je slaapt. VentiIeer via
(ktep)ramen en ventilatie-
roosters, en laat het
venti latiesysteem aan.

Gordijnen dicht
Cordijnen, (rol)tuiken en
screens houden de warmte
binnen. Sluit ze aLs het
donl<er wordt. Doe ze open
aLs het Licht is. Door de zon
warmt je huis op. Zorgdal
de gordijnen niet voor de
verwarming hangen.

Verwarming laag
Zet de verwarming een uur
voordatje gaat slapen of
van huis gaat op 15 graden,
oí op L7 of 18 graden ats je
v[oer- of wandverwarming
hebt.
Tip: pLaats een
ktol<thermostaat en stel
die in op jouw leefritme.

Verwarm je staapkamer
niet
Laat de verwarming in
de staapl<amer uit.
Tip: met een l<ruil< of
etel<trische del<en warm
je je bed [el<l<er op.

Lang weg? Verwarming taag
Zet de verwarming op
10 graden als je een pèar
dagen weggaat, of op
15 graden bij vtoer- of
wandverwarming.
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Stet de cv-ketel zuinig in
Wordt het water in jouw huis
verwarmd door de cv-l<etet,
steI de keteI dan in op zuinig
wàrmwatergebruik (tees de
handieiding van je cv).

Boiler op 65 graden
Komt je warrRe water uit een
boi[er? Zet díe dan op max.
65 graden. Zet deze nooit
Lager dan 60 graden om de
dodetij l<e legionell"abacterie
te voorkomen.
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Douch minder vaak en kort
Warm water is erg duur.
Douch maximaa[ 5 minuten
en niet etke dag.
Tip: monteer een water-
besparende douchel<op en
gebruil< een douchetimer.

Laat de kraan niet stromen
Heb je warm water nodig
om te wassen of te spoelen?
VuI de gootsteen of een
teittje. Was je handen met
koud water.
Tip: ptaats doorstroom-
begrenzers in l<raanl<oppen.
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Was oP eco-stand
De wasmachine en

de vaatwasser hebben
een eco-programma.
Het wasProgramma duurt
[anger, maar l<ost veet
minder stroom. Combineer
het eco-Programma met

een [age temPeratuur:
3o graden of lager.

Was mindervaak en

met een votte machine
Zorg dat de vaatwasser

en wasmachine voI zijn

voordat ie ze aanzet.

Afwassen in een teittie
l<ost minder energie dan

in de vaatwasser.

Droog aan de wastijn
Een wasdroger gebruil<t

veeI stroom. Centrifugeer
de was oP een hoge stand

en droog de was aan de

wasiiin. Droog de was het

liefst buiten. Hangt de was

binnen, ventiteer dan goed'

Ontdooi ie vriezer
en koetkast af en toe
Een Laagje ijs in de vriezer

of koetl<ast l<ost veeI extra

energie. Zorg dat je je

vriezer en koelkast 1 à 2

l<eer Per.iaar ontdooit, en

val<ei aLs je een duidetill<e

taag ijs ziet,

Vervang de oude koetkast
en vriezer
l(oetl<asten en vriezers
die ouder zijn dan 10 jaar,

gebruil<en veet stroom'
le l<unt ze beter vervangen
door een nieuw model met

een groen energie[abel'

Zoek energiesturPers
E[el<trische aPParaten l<un-

nen veeI stroom gebruil<en'

Hoe warmer ze ziin, hoe

onzuiniger. Zoel< ze oP en

gebruik ze niet te vaak'

Tip: vervang oude
apparaten ats ze stul< ziln

en niet te rePareren, door

een aPParaat met een

groen energie[abe[.

Zet oude aPParaten echt uit
Nieuwe aPParaten zijn

steeds zuiniger. Maar oude

apParaten gebruil<en vaal<

veet stroom' Zet ze echt

uit met een standbY-l<itler

of trel< de stel<l<er uit het

stoPcontact.
Tip: Ptaats standbY-l<itters
of stel<l<erdozen met een

aan-uit-schaketaar.

Tweede koetkast weg
Heb iij een tweede l<oell<ast

of vriezer staan: gebruil<

deze zo min mogeliil< en het

l"iefst niet. Zet het aPParaat

uit a[s deze leeg is.

Licht uit
Laat geen [icht branden
oP Ptekken waar ie niet
bent. Denk ool< aan de

tamP bij de voordeur en

de tulnverlichting'
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Zuinig water koken
Water verwarmen kost
veel energie. Cebruil< de
waterkol<er om water te
verwarmen. Kool< niet
meer water dan nodig is.

Ciet te veel heet water in
een thermosfles voor later.

Gebruik de juiste pit
Een l<teine pit onder een
kl.eine pan, een grote pit
onder een grote pan. Kook
je op gas, zorg dat de vtam-
men onder de pan biijven.

Dekset op de pan
Zonder dekset §aat er véerl
warmte verloren. Doe een
deksel op de pan. Zet de pit
laag als het eten of water
kookt.,, ,: ,

Oven op tiid uuo en ,rit
Luc ht Ve!:wàrrn,é-n,kost veet
energie. Verwarm de oven
niet [anger voor dan nodig.
Zet de oven op tijd uit.
Cebruil< dB restwarmte om
de laatste minuten te garen.


