
Geschrokken van de enerGierekeninG?

Door een aantal kleine dingen aan te passen, kunt u al een behoorlijke besparing realiseren. Hiermee be-
spaart u niet alleen geld en energie, het is ook beter voor het milieu. 

Hieronder geven we u een aantal tips waarmee u energie bespaart zonder in te leveren op uw wooncomfort. 

•	 Zet één uur voor het slapen de thermostaat lager. De temperatuur zal in dat uur niet zo snel dalen dat het 
onaangenaam wordt.  

•	 Plaats radiatorfolie voor warmte-isolatie van muren. Dit weerkaatst de warmte aan de achterkant van de 
radiator en voorkomt dat het onbenut de muur in gestraald wordt.  

•	 Dicht kieren en naden van ramen met tochtstrips. En plaats een tochtborstel/tochtklep op de brievenbus. 
Dit houdt een hoop kou buiten de deur. 

•	 Ventileer uw huis. Zo zorgt u voor een minder vochtig binnenklimaat. Het kost minder energie om droge 
lucht op te warmen. Maar doe dit niet te lang: twee keer 5 minuten is meer dan genoeg. 

•	 Verwarm alleen de kamers die u ook daadwerkelijk gebruikt.

•	 Ontlucht uw radiatoren. En controleer of de cv-installatie bijgevuld moet worden. 

•	 Laat uw cv-ketel onderhouden. Een goed onderhouden cv-ketel werkt zuiniger en is ook veiliger. 

•	 Zorg dat voorwerpen niet voor de radiatoren staan of er overheen hangen. Bijvoorbeeld een bankstel, 
gordijnen of de was. Zo verliest u een heleboel energie warmte. 

•	 Koop een waterbesparende douchekop. Hiermee bespaart u niet alleen op uw gasrekening, maar ook 
op uw waterverbruik. 

•	 Is uw cv-ketel 15 jaar of ouder? Dan verbruikt hij waarschijnlijk veel gas. Met een nieuwe hr-ketel kan u 
jaarlijks 15% tot 20% besparen.

U kunt natuurlijk ook kiezen voor grotere maatregelen zoals isoleren, de aanschaf van zonnepanelen of een 
warmtepomp. Hiermee kunt u flink besparen op uw energierekening. 

Er zijn meerdere financiële regelingen en subsidies waar u gebruik van kunt maken als u uw woning energie-
zuiniger wilt maken. Neem nu vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat er in uw situatie mogelijk 
is. Wij helpen u graag verder!   
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