Hoeveel levert besparen je op:
Tips verwarmen zonder verspillen (besparing op gas)
1 Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent. 200 euro per jaar.
2 Zet je thermostaat 's nachts op 15 graden, daarmee bespaar je gemiddeld 80 euro per jaar.
3 één graadje lager dan je gewend bent. Daarmee bespaar je 80 euro per jaar.
4 Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is. gemiddeld 140 euro per jaar.
5 Verwarm je slaapkamer niet. Daarmee bespaar je gemiddeld 70 euro per jaar.
6 De thermostaat een uur voordat je gaat slapen op 15 graden zet, gemiddeld 15 euro per jaar.
7 slim koken, deksel op de pan en als het kookt tijdig het gas laag of uit.
8 radiatorfolie in woonkamer en (open) keuken, besparing vanaf 10 euro per jaar.
9 buisisolatie in kruipruimte en zolder, besparing vanaf 20 euro per jaar.
In tien stappen naar een lage stroomrekening (besparing op elektriciteit)
1 Met een zuinige A+++ koelvriescombi bespaar je jaarlijks 200 kWh (besparing € 45,= per jaar).
2 Vervang je gloeilampen door LED-lampen bespaar jaarlijks 140 kWh (besparing € 30,= per jaar).
3 Voorkom sluipverbruik bespaar jaarlijks 150 tot 300 kWh (besparing van € 30,= tot € 60,= per
jaar).
4 Beperk elektrische bijverwarming en bespaar jaarlijks 350 kWh (besparing € 70,= per jaar).
5 Doe de ‘bierkoelkast’ weg en bespaar jaarlijks 250 kWh ( besparing € 50,= per jaar).
6 Neem een zuinige A++ warmtepompdroger en bespaar 200 kWh (besparing € 45, = per jaar).
7 Droog je was aan de waslijn, dan bespaar je jaarlijks 125 kWh (besparing € 25,= per jaar).
8 Was op 30 graden en met volle trommel en bespaar jaarlijks 100 kWh (besparing € 20,= per
jaar).
9 Zet de volle vaatwasser op het eco programma, zo bespaar je 130 kWh per jaar (besparing €
25,= per jaar).
10 Doe je een waterbed, een tropisch aquarium en een beertender de deur uit,dan bespaar je
ongeveer evenveel als met de bovenstaande 9 tips samen (besparing € 400,= per jaar).
De eerste 9 tips samen besparen bijna 2.000 kWh (400 euro), dat is tweederde van het
stroomverbruik van een gemiddeld huishouden.
Besparing op water
1 Max. 5 minuten douchen bespaart 15.000 liter water en gas (besparing €60 per jaar).
2 Waterbesparende douchekop bespaart 7.500 liter water en gas (besparing € 40 per jaar).
3 Thermostaatkraan bespaart 1.000 liter water en gas (besparing € 5 per jaar).
4 Een douche in plaats van in bad bespaart 2.300 liter water en gas (€ 10 euro per jaar).
5 Een waterbesparend toilet bespaart € 30 per jaar.
6 Kraan tussentijds dicht bij tanden poetsen en handen wassen.

