BESPAARTIPS
Alles wordt duurder, waaronder energie. Vanuit Nieuwborgen.net willen we praktische tips geven om snel
energie te besparen. Hieronder vindt u onze tips. Deze vindt u ook op onze website:
www.nieuwborgen.net/bespaartips. Daar vindt u ook nog aanvullende informatie.

Bespaartips

Onderstaande tips staan op volgorde van rendement. Dat betekent dat de maatregelen die het meest besparen in
verhouding tot de kosten bovenin staan. En de maatregelen die het minst besparen in verhouding tot de kosten
staan onderaan. De groene tips helpen u gas te besparen, de gele stroom. Gebruik dit overzicht om af te vinken
wat voor u van toepassing is.
Bespaartips (groen = besparen gas, geel = besparen stroom)


Sluit alle deuren in huis.



Doe bij kou een extra laagje kleren aan.



Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent.



Verwarm uw slaapkamer niet of minimaal.



Zet uw thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent.



Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is.



Zet uw thermostaat 's nachts op 15 graden, behalve als u vloerverwarming heeft.



Zet de thermostaat een uur voordat u gaat slapen alvast op 15 graden.



Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen dan nodig.



Douche maximaal 5 minuten.



Ga liever onder de douche dan in bad.



Douche minder warm.



Douche met een minder harde straal.



Hang gordijnen niet voor een radiator.



Zet de temperatuur van uw cv-water op 60 graden.



Heeft u een boiler? Stel de temperatuur dan lager in (niet lager dan 60 graden vanwege legionella).



Heeft u een boiler en bent u langere tijd afwezig? Haal de stekker er dan uit.



Zet de wasmachine alleen aan als de trommel vol is.



Was met het eco-programma of grotendeels op 30 graden.



Hang was te drogen in plaats van een wasdroger te gebruiken.



Zet de vaatwasser grotendeels op het eco-programma.

Vervolg bespaartips (groen = besparen gas, geel = besparen stroom)


Doe de vaatwasser pas aan wanneer deze vol zit.



Leg een tochtstopper tegen een deur aan als er koude lucht onder de deur doorkomt.



Benut daglicht optimaal en doe lampen uit als u een ruimte verlaat, ook al is het maar voor korte tijd.



Breng tochtstrips waar nodig aan.



Zet apparaten helemaal uit, in plaats van alleen op stand-by.



Isoleer warmwater- en cv-leidingen.



Plaats radiatorfolie achter de radiatoren die u aan hebt staan.



Met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht.



Gebruik een waterbesparende douchekop.



Gebruik een waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer op uw keukenkraan en badkamerkraan.



Plaats radiatorventilatoren in de ruimtes die u verwarmt.



Hang een gordijn voor de voordeur.



Gebruik een infraroodpaneel voor de plek waar u vaak zit, bijvoorbeeld bij uw bank of werkplek.



Laat uw cv-installatie (dynamisch) inregelen.



Gebruik een klokthermostaat wanneer u een regelmatig leven heeft.



Gebruik een thermostaat met aanwezigheidsmelder.



Vervang uw gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen.



Let op het energielabel bij de aankoop van nieuwe apparaten.



Vervang minder zuinige apparaten.

Heeft u nog tips voor uw buren? Geef ze aan ons door en wij plaatsen ze erbij.

Onze contactgegevens:

Adres: Lindelaan 11, 9944 DB Nieuwolda
Website: www.nieuwborgen.net
E-mail: info@nieuwborgen.net
Telefoon: 06 – 21 92 24 27

