
Energie besparen is makkelijk! Het is een kwestie van doen en laten. Het draait niet altijd 
om grote investeringen, zoals het isoleren van uw woning of zonnepanelen. U kunt name-
lijk ook veel besparen door dagelijkse gewoonten te veranderen: slim verwarmen, korter 
douchen, de was ophangen in plaats van de droger én ledlampen gebruiken. Opgeteld 
hebben slimme besparingen groot effect op uw energierekening én uw CO2-uitstoot!  
Hieronder enkele tips waarmee u al snel honderden euro’s per jaar kunt besparen!
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Energie besparen:
 wat kan  
ik doen?

1.  Vervang gloeilampen door ledlampen. 
Deze zijn ongeveer 85% zuiniger!

2.  Zet ‘s nachts de tv, radio en computer  
helemaal uit.

3.  Zet de verwarming lager wanneer u 
naar bed gaat of weg bent. Houd er 
rekening mee dat bij vloerverwarming de 
opwarmtijd iets langer is. Wist u dat één 
graad lager al snel 6% energie bespaart? 

4.  Breng folie aan achter uw radiator. Dit 
verlaagt de kosten en geeft meer comfort.

5.  Gebruikt u een vaatwasser? Dan is met 
de hand voorspoelen niet nodig. Bij 
aangekoekte etensresten is voorspoelen 
wel gewenst. Dan kan de vaatwasser 
daarna op 35 graden de rest doen!

6.  Ontdooi regelmatig uw vriezer; een 
ijslaagje op het vrieselement maakt dat er 
meer energie wordt verbruikt.

7.  Plaats tochtstrips en een brieven  bus
borstel, deze houden de warmte binnen.  
En dát scheelt stookkosten.

8.  Zet de wasmachine pas aan als deze vol 
zit.

9.  Installeer waterbesparende kranen en 
douchekop.

10.  Sluit alle deuren in huis en verwarm 
alleen de ruimtes waar u veel bent. 

11. Haal opladers uit het stopcontact   
 wanneer u uw telefoon, tandenborstel,   
 scheerapparaat etcetera niet oplaadt. 



Klimaatklappers:  
bespaartips in huis

Gebruik het ecoprogramma van je  
wasmachine

Was op 30 graden

Vervang je oude koelkast door één met  
A+++ label

Gebruik een waterbesparende  
douchekop

Vervang je gloei en halogeenlampen 
door ledlampen

Zeg vaarwel tegen je tweede koelkast

Neem afscheid van je terrasverwarmer

Douche maximaal 5 minuten

Droog de was aan de waslijn

Voorkom standby gebruik  
van apparaten

Gebruik een energieverbruiksmanager

Voer de bespaartips uit

= 10 kilo CO2 besparing per jaar Bron: Milieu Centraal
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