
Gericht stoken
Verwarm alleen ruimten waarin je op dat moment bent. Sluit 
radiatoren op de overige ruimten en sluit alle tussendeuren (tip: 
hang een deurdranger op).

Besparing
Tot €50 per jaar!

Een graadje lager
Stook een seizoen lang een graad lager dan normaal. Je bespaart 
daarmee +/- 7% op je totale stookkosten. Dat kan echt fors geld 
besparen. 

Besparing
Tot €60 per jaar!

Radiatorfolie
Plak radiatorfolie aan de achterkant van de radiator die voor een 
buitenmuur staat. Zo voorkom je dat de warmte onnodig naar buiten 
lekt. 

Besparing
Tot €25 per jaar!

Nachtstand
Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 graden. En zet de thermostaat 
een uurtje voor het slapen gaan al lager. De warmte blijft namelijk
altijd nog even hangen.

Besparing
Tot €50 per jaar!

Waakvlam
Heb je een gaskachel of oude ketel met waakvlam die alleen 
verwarmt en geen warm water verzorgt? Doe de waakvlam uit
buiten het stookseizoen!

Besparing
Tot €25 per jaar!

Radiatoren
Houd de radiator vrij. Geef de radiatoren de ruimte om hun warmte 
kwijt te kunnen. Dus plaats geen banken of lange gordijnen voor de 
radiatoren.

Besparing
Tot €20 per jaar!

Gratis! Handige tips. 

Slim verwarmen in een
appartement

In veel appartementen gaat 50% van de totale energierekening op aan het verwarmen van 
het appartement. Zeker nu de gasprijs weer flink is verhoogd per 1 januari 2018. Met 
name woningen op de begane grond en de bovenste verdieping hebben relatief hoge 
stookkosten. Tussenverdiepingen profiteren van de warmte in de appartementen onder en 
boven hen. Er zijn verschillende slimmigheden om het gasverbruik terug te brengen. Door 
de woning slim te verwarmen kunt u al aanzienlijk besparen, zonder dat u geld hoeft uit te 
geven. 



Sluipverbruik
Door stekkers van apparaten uit het stopcontact te halen of 
gebruik te maken van een zogenaamde ‘stand-by killer’ kan je 
sluipverbruik minimaliseren.

Besparing
Tot €70 per jaar!

Natuurlijk drogen
Hang je was buiten te drogen, dit belast het milieu niet en 
bespaart je geld.

Besparing
Tot €70 per jaar!

Oude koelkast 
Zet je oude koelkast de deur uit. Een koelkast van 15 jaar geleden 
kost per jaar €45 extra ten opzichte van een moderne zuinige 
koelkast. Zo verdien je die snelle koelkast dus snel terug!

Besparing
Tot €45 per jaar!

Wassen op lage temperatuur
Was op 30 graden in plaats van 60 graden. De was wordt even 
schoon, heter wassen is niet nodig.

Besparing
Tot €30 per jaar!

Vaatwasser op eco-stand
Zet de vaatwasser pas aan als hij vol zit. Draai de vaatwasser op 
de eco-stand. 

Besparing
Tot €25 per jaar!

Energiezuinige apparaten
A+ klinkt zuinig he? Niet dus. Een A+ label koelkast verbruikt 
namelijk 2x zoveel als een energiezuinige A+++ label koelkast. 
Zonde van de energie en het geld. 

Besparing
Tot €30 per jaar!

Het elektraverbruik in huis gaat voor een groot deel naar elektrische apparaten. Er valt
vaak met kleine aanpassingen al veel te besparen. De volgende besparingen zijn
gebaseerd op algemene kengetallen. 

Gratis! Handige tips. 

Besparen op apparaten


