CHECKLIST
ENERGIE BESPAREN
Bezuinigen op je energiekosten kan meteen al. Door slim om te gaan met elektriciteit en gas kun je
gemakkelijk honderden euro’s op je energierekening besparen. Met 8 vrij simpele quick wins kom je al
een heel eind. Streep jij mee af?

QUICK WIN			

CHECK

1. Trek opladers van apparaten die je nu
niet gebruikt uit het stopcontact. Denk
aan de oplader van je mobiel, laptop,
babyfoon en tandenborstel
2. Zet geen apparaten op stand-by. Dus
hup, je tv, je computer, de printer, de iPad:
zet ze uit.
3. Gebruik bij het koken altijd een deksel.
Dan kun je ook nog eens sneller aan tafel.
4. Was op 30 graden en altijd met een
volle trommel. En maak zo min mogelijk
gebruik van je droger. Vooral in de zomer
kan de was lekker buiten drogen.
5. Spaarlampen is the way to go. Die zijn
ongeveer vijf keer zuiniger dan gloeilampen. En gaan wel 10.000 branduren mee.
Bingo!
6. Breng tochtwering aan bij deuren en
ramen. Zo houd je de warmte binnen.
Extra tip: Voor een paar tientjes per dag
huur je al een warmtebeeldcamera. Die
geeft inzicht in warmtelekkende gevels,
deuren en ramen. Briljant!
7. Heb je een douche? Installeer dan een
waterbesparende douchekop.
8. Gebruik slimme thermostaten of meters.
Zo krijg je inzicht en grip op jouw verbruik.

Voor meer tips: zowilikwonen.obvion.nl

OPMERKING		

CHECKLIST
ENERGIE BESPAREN
ALL THE WAY
IN 6 STAPPEN NAAR
EEN ENERGIEZUINIG HUIS
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12 ZONNEPANELEN
(18 m2)
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HR-GLAS IN WOONEN SLAAPKAMER
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SPOUWMUURISOLATIE

3

DAKISOLATIE
(MIN. 10 CM)

2

VLOERISOLATIE
(MIN. 10 CM)

1

COMBIKETEL
(HR 107)
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OUDERE EENGEZINSWONINGEN ZIJN VAAK HET MINST
ENERGIEZUINIG. IN DIT VOORBEELD GEVEN WE EEN INDICATIE
VAN WAT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VOOR ZO’N
WONING KUNNEN BETEKENEN. HIERBIJ GAAN WE UIT VAN
EEN HOEKWONING UIT 1955 MET 96 m2 WOONOPPERVLAK.
BRON: ENERGIELABEL.NL, BEWERKING: OBVION

Spouwmuurisolatie > terugverdientijd van circa drie à vier jaar.
Zonnepanelen > terugverdientijd van gemiddeld tussen de vijf en tien jaar).

Voor meer tips: zowilikwonen.obvion.nl

