
Groene bespaartips.
Bij het besparen van energie in huis denk je misschien al snel 
aan het aanschaffen van zonnepanelen of het aanbrengen van 
isolatie. Dit zijn goede maatregelen, maar vragen vaak om een 
forse investering. Gelukkig zijn er ook simpelere manieren om 
energie te besparen in huis, of je nu woningeigenaar of huurder 
bent. Met deze brochure helpen we je vast op weg! 

* Besparing is per jaar. Bedragen zijn gebaseerd op prijzen die Milieu Centraal hanteert (september 2022).
Voor meer informatie kijk op www.milieucentraal.nl. 

Douche niet langer
dan 5 minuten
bespaar € 60,-

Vervang lampen 
door LED verlichting
bespaar € 50,-

Niet thuis? Zet je 
thermostaat op 15 graden
bespaar € 120,-

Gebruik een 
waterbesparende douchekop
bespaar € 60,-

Houd binnendeuren dicht 
bespaar € 240,-

Dicht naden en kieren
bespaar € 50,-

Doe gordijnen dicht 
in de avond en nacht
bespaar € 100,-

Zet je thermostaat 
1 graad lager
bespaar € 120,-

Verwarm je slaapkamer niet
bespaar € 70,-

Minder verbruiken, meer besparen

Kleine moeite, hoog rendement

Stel de boiler in op 60 graden
bespaar € 50,-

Wist je dat:
deuren dichthouden 
gemakkelijker gaat 
met deurdrangers of 
deurveren? Hiermee 
gaat de deur vanzelf 
weer dicht, zodat de 
warmte in de kamer 
blijft waar je bent. 
Voor een paar euro 
heb je al een 
deurdranger. 

Minder was in de droger, 
meer aan de waslijn
bespaar € 30,-

Zet een tweede koelkast 
alleen aan wanneer nodig
bespaar € 50,-

Gebruik het eco-programma 
op je elektrische apparaten
bespaar € 10,-

Slim omgaan met apparaten

Koop apparaten met een 
hoog energielabel
bespaar € 40,-

Breng radiatorfolie aan
bespaar € 25,-

Wist je dat:
we sinds 1 maart 
2021 een nieuw 
energielabel hebben 
voor huishoudelijke 
apparaten? Het oude 
label liep van A+++ 
tot D, het nieuwe 
van A tot G.

Wist je dat:
een douchebeurt van 9 minuten gemiddeld 70 liter warm water kost en een bad 
bijna het dubbele? Als je elke week één keer badderen vervangt door een douche, 
dan bespaar je jaarlijks ruim 2.300 liter water en bijna 15 m³ gas (totaal 20 euro).

Gratis inzicht 
in je energie-
gedrag.

Onze energiecoaches helpen je kosteloos 
en vrijblijvend om inzicht te krijgen in je 
energieverbruik. Want als je weet wat je 
verbruikt, weet je ook wat je kunt besparen. 
Dit kan vaak al met een paar simpele 
aanpassingen in je dagelijkse energiegedrag, 
zonder grote investeringen of verbouwingen.

Wist je dat:
korter douchen veel energie bespaart? 
Zet je favoriete liedje op tijdens het douchen 
en probeer voor het einde van het liedje klaar 
te zijn! Geen muziekliefhebber? Gebruik een 
douchetimer.
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De energiecoach kijkt samen met jou naar de 
verlichting en verwarming in je huis, de 
hoeveelheid water die je verbruikt, de 
apparatuur die je gebruikt en de hoogte 
van je energierekening. Op basis hiervan krijg 
je een vrijblijvend advies waarmee je direct tot 
honderden euro’s per jaar kunt besparen. 

Een gratis adviesgesprek met 
een energiecoach aanvragen?

Maak een afspraak op 
agemenergieloket.nl

Bespaar 
honderden 
euro’s per 
jaar!

Bespaartips:
Meten is weten! 
Er zijn allerlei apps en apparaatjes waarmee jij je gas- en 
stroomverbruik kunt meten. Als je weet wat je verbruikt dan 
weet je ook wat je kunt besparen!

Gebruik je een tweede koelkast?
En deze vooral als bierkoelkast? Zet deze dan alleen aan als 
je een feestje hebt en trek daarna de stekker er weer uit.

Is het mooi weer?
Hang je was buiten op. Zo hoef je de droger minder 

vaak te gebruiken en dit scheelt weer energie.

Wist je dat:
ledlampen 85% 
minder stroom 
gebruiken dan 
gloeilampen en 
75% minder dan 
halogeenlampen? 
Vervang gloeilampen 
of halogeenlampen 
direct en begin 
met besparen.

Bespaar slimmer!

De groene
checklist.

Minder energiekosten
Meer wooncomfort  
Beter voor het milieu
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