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ENERGIE BESPAREN

		 Controleer of uw huishoudelijke apparaten écht uit staan. En haal
stekkers uit het stopcontact daar waar het kan. Een huishouden
		 is per jaar gemiddeld 450 kWh kwijt aan sluipverbruik. Dat is 90 euro
		 per jaar. Driekwart daarvan is te voorkomen met deze check!

Energie besparen kan ook zonder grote investeringen. Deze

Zet de thermostaat op 15 graden als u overdag weggaat. Hiermee bespaart
		 u gemiddeld 130 euro per jaar!

acht simpele bespaartips zijn goed voor het milieu en leveren
u al snel een mooi b
 edrag per jaar op! Waar wacht u nog op?

Douche per keer maximaal 5 minuten. Gemiddeld staan we gemiddeld
		 9 minuten onder de douche. U bespaart zo’n 15.000 liter warm water en
		 70 m3 gas per jaar.
Een goed geïsoleerde woning verliest minder warmte. Kijk op www.energielabel.nl/
woningen hoe u uw huis nog e nergiezuiniger kunt maken.

Ga vandaag nog aan de slag met deze checklist!

		 Wek zelf energie op met zonnepanelen en bespaar op uw energierekening.
		 Zorg wel dat u vooraf een goede analyse maakt van het aantal panelen
		 dat u nodig heeft én de terugverdientijd. En vergeet niet uw
		 zonnepanelen aan te melden via www.energieleveren.nl.

Vervang op tijd uw oude koelkast of plasma tv. Moderne A+++ apparaten zijn
veel zuiniger. A+ apparaten lijken energiezuinig, maar zijn tegenwoordig in
sommige productcategorieën het slechtste label op de markt!
		 Stap over op ledverlichting. Als u in totaal elf gloei- en halogeenlampen
		 vervangt door led, bespaart u zo’n €30,- per jaar op energiekosten.
		 Sluit u een energieverbruiksmanager aan op de slimme meter? Dan ziet u ook
direct het effect van deze besparende maatregelen. Dit extra inzicht helpt u nog
gerichter besparen!

*

De genoemde bedragen zijn indicatief en komen uit het prijspeil 2018.
		 Kijk voor meer bespaartips op www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

