
      

      

Vervang oude koel-
kast/vriezer 

 

Je bespaart 200 kWh/
per jaar als je een 10-
jaar oude vervangt.  

Houd de radiatoren 
vrij van spullen en 

stof 
 

Hang geen gordijnen 
voor de radiator. 

Zet de volle wasma-
chine op lage tem-

peratuur 
 

Was op 20, 30 of 40 gra-
den en op eco-stand. 

Zet de volle vaat-
wasser op eco-stand 

 

Geen vaatwasser gebrui-
ken bespaart het meest.  

Gebruik ledlampen 
 

Vervang gloeilampen 
door ledlampen en je 
bespaart per lamp € 

4,50 per jaar.  

Zet je vriezer niet 
kouder dan –18°C  

 

Bedenk ook of je wel een 
vriezer nodig hebt. Ge-
bruik al gauw 180 kWh 

per jaar. 

Kies de juiste pan en 
doe het deksel op de 

pan 
 

Zorg er ook voor dat de 
gasvlam onder de pan 

blijft.  

Koel zuinig en ont-
dooi regelmatig de 

koelkast 
 

Laat spullen uit de diep-
vries in je koelkast ont-

dooien.  

Gebruik de waterko-
ker zuinig 

 

Verwarm niet meer wa-
ter dan je nodig hebt.  

Ontlucht radiato-
ren regelmatig 

 

Te veel lucht in de radia-
toren kost extra energie.  

Stel je cv-ketel af (of 
laat het doen) 

 

Kijk op: zetmop60.nl 

Ventileer de ruimte 
waar je bent 

 

Schone lucht is belang-
rijk voor je gezondheid.  

24 BESPAAR-TIPS 
OM SLIM TE BESPAREN OP JOUW ENERGIEREKENING 

Verwarm alleen de 
ruimte waar je bent 

 

Draai de verwarming uit 
in ruimtes waar je niet 
bent. Sluit alle tussen-

deuren. 

Gebruik een radia-
tor-ventilator 

 

Zo verwarm je de woon-
kamer snel lekker. 

 
Cv-ketel naar 60°. 

Zet de thermostaat  
1° lager 

 

19° C is vaak warm ge-
noeg. Trek een trui aan 
of gebruik een dekentje 

op de bank. 

Zet de thermostaat  
‘s nachts op 15° C 

 

Je bespaart extra als je 
dat al 1 uur voordat je 

naar bed gaat doet.  

laat de thermostaat  
op 15° C als er  

niemand thuis is  
 

Het huis hoeft dan niet 
op te warmen. 

Douche niet langer 
dan 5 minuten 

 

Tip: plaats een douche-
timer. 

Zet apparaten uit; 
niet op stand-by 

 

Helemaal uit dus. Ge-
bruik een stekkerdoos 

met schakelaar.  

Gebruik de ventila-
tor i.p.v. de airco 

 

Een airco gebruikt 15 
keer meer stroom.  

Hang was aan de 
lijn. Geen droger 

 

Te weinig ruimte? Pro-
beer dan in ieder geval 

de helft.  

Plaats een waterbe-
sparende douchekop 

 

Dit bespaart ca. 40 m³ 
gas per jaar.  

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren 

 

Doe dit bij niet-
geïsoleerde buitenmuur. 

Plaats tochtstrips 
en brievenbusbor-

stel 
 

Isoleer ook het luik van 
de kruipruimte. 
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