
met kleine energiebesparende maatregelen

‘Mijn Energierekening 
snel omlaag’



Waarom je zou gaan besparen?

•Comfortverbetering
•Verlagen energierekening
•Goed rendement op 

investeringen
• Iets voor het milieu willen 

doen
•………… (zelf in te vullen)



Waar wordt je energieverbruik door 
bepaald?
• Bouwkundige staat en bouwjaar 

van je huis

• Je verwarmings-
/warmwaterinstallatie 

• De overige energieverbruikers
(diverse apparatuur)

• Jouw gedrag en het gedrag van je 
mede-bewoners

RRE 3

Onderdeel installatie
(besparende douchekop)

Onderdeel gedrag
(korter douchen)



Verminderen gasgebruik
Energieslurpers bij gas:
• Thermostaat op 21 graden of hoger
• Radiator aan in ruimte waar je niet bent
• Deuren in huis open laten staan
• Afgiftetemperatuur van CV-water boven 

70 graden
• Hoge luchtvochtigheid/slechte ventilatie
• Tocht door naden, kieren en brievenbus
• Geen goede warmte afgifte door CV in 

huis
• Geen thermostaatknoppen op radiatoren
• Etc.



Hoe kun je zelf je gasverbruik verminderen?
(Kleine bouwkundige aanpassingen)

Kierdichting bij ramen en 
(buiten)deuren:
• Opbouw

• Inbouw

• Plakstrips



Je voordeur is vaak een groot ‘energielek’

Naast kierdichting veel winst te 
behalen bij brievenbus.
• Brievenbusborstel

of
• Brievenbus buiten

• Tochtwering bij onderkant 
voordeur

brievenbusborstel borstel met klep isolerende brievenbus

Borstel - op de 
voordeur

Valdorpel - in de voordeur



Doe je je deuren dicht?

Oplossing deurdrangers!

In schanierpen
Onzichtbaar Voor zwaardere deuren



Zelf isoleren

Bijvoorbeeld zolder aan de 
binnenkant van het dak
Let op:
• Het juiste materiaal
• Dampremming aan de 

binnenkant
• Naden en kieren dichtmaken
• Zie voor tips www.milieucentraal.nl

Met glas- of steen wol

Met pir-platen

http://www.milieucentraal.nl/


Verwarming en warmwater-besparingen

• Thermostaatknoppen 

• Radiatorfolie 

• Radiatorconvector ventilator
(versterkt de werking van de radiator)



Efficiënter gebruik van je CV-installatie

• Leidingen (achter knieschotten 
e.d.) isoleren

• Goed instellen van je CV-installatie
• Temp cv-water 60-70 graden
• Tapwater 65 graden
• Programmeren van je thermostaat
• Waterzijdig inregelen voor efficiënt 

gebruik 
(vooral bij wijzigingen in de woning)



Warmwater besparen

• Waterbesparende douchekop
• Spaardouche 1,5 tot 7,2 liter/minuut
• Regendouche 20 liter of meer/minuut

• Korter douchen



B. Verminderen elektriciteitsgebruik

Wat zijn de energieslurpers bij elektra:
• Gloei- en halogeen lampen
• Je TV als radio gebruiken
• Oude koelkast/vriezer/(af)wasmachine
• Condensdroger 2e koelkast (vaak 

oude) in de schuur
• Wasmachine halfvol draaien
• Op verkeerde temperatuur 

koelen/vriezen/(af)wassen



Meten is weten

Met de elektra-/energiemeter



Hoe verminder je je elektriciteitsverbruik?

Ledverlichting
• Let op of led-lamp dimbaar is en of 

‘oude dimmer’ geschikt is voor led
• ‘Kleur’ van het licht

HOEVEELHEID WATT MET DEZELFDE LICHTSTERKTE

Veelal verdien je de kosten binnen 1 jaar terug…



Hoe verminderen elektriciteitsgebruik?

Pompschakelaar vloerverwarming
• Zorgt er voor dat de pomp alleen 

werkt als er verwarmd moet 
worden
• Terugverdientijd 0,5 tot 1 jaar

(bij conventionele pompen)



Samen naar een schone en duurzame leefomgeving

Door kleine maatregelen met een grote 
invloed

Succes!


