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Duurzaam wonen  begint met een laag energieverbruik.  
Bij energiebesparing denk je al snel aan zonnepanelen en isolatie. Maar als je in een 
appartement of huurhuis woont, is dat niet altijd mogelijk. 
Toch kun je zelf energie besparen door eenvoudige maatregelen te nemen, of door 
sommige dingen nèt wat anders te doen. 
 
 

 
 
  

Samen energie besparen  

  Quick Wins 
Eenvoudige maatregelen 

 

Wassen en drogen 

Verwarmen 

Lampen 

De afwas 

Douche / Bad 

Verwarmen 

Lampen 

Apparaten 
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 Dagelijks energie besparen: top 5 

1 Verlichting 

 Gebruik overal ledlampen  

 Doe het licht uit als je het niet nodig hebt 
 

2 Centrale verwarming (gasverbruik) 
 Plaats deurdrangers en doe de radiatoren uit in ruimtes waar je niet bent 

 Zet de watertemperatuur van de CV op 500 of 600 * 

 Zet de thermostaat overdag op 200 en ‘s nachts op 150 

 Plaats radiatorfolie tussen de muur en de radiatoren 

 Laat de radiatoren vrij en/of gebruik radiatorventilatoren 
* Het is afhankelijk van je CV ketel of dit kan 
 

3 Wassen en de afwas 

 Was op een lagere temperatuur  

 Gebruik de eco-stand 

 Droog de was aan de lijn in plaats van in de wasdroger 

 Zorg dat wasmachine, droger en vaatwasser vol zijn 
 

4 Douche en bad 

 Douche zo kort mogelijk – maximaal 5 minuten per dag 

 Gebruik een waterbesparende douchekop 

 Neem liever een douche dan een bad 
 

5 Apparaten (stroomverbruik) 

 Zet apparaten helemaal uit in plaats van op stand-by   

 Stop met opladen van apparaten als de accu vol is  

 Denk na of de extra koelkast of diepvriezer nog nodig is 

 Denk na of de vijverpomp altijd aan moet staan 
 

 
Kies je eigen tips 

op de volgende pagina -- of 

 

 

  

Vraag nu een gesprek aan 
met een energiecoach 
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De grootste besparingen leveren natuurlijk het meeste op! 
 

 

Print deze pagina,  
kies je eigen tips  
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