
• Ontdooi uw vriezer regelmatig.
• Gebruik uw koelkast en vriezer efficiënt 
  door ze goed te  vullen en zo min mogelijk lege ruimte 
  te laten.

Verlichting
• Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk licht.
• Schakel het licht direct uit wanneer u een ruimte verlaat. 
• Spaarlampen zijn zuinigerdan gloeilampen, en LED-
  lampen zijn zelfs nog zuiniger. Spaarlampen en LED-
  lampen zijn duurder in aanschaf, maar door het lage 
  energieverbruik hebt u de aankoop in een korte tijd 
  terugverdiend. LED-lampen verbruiken 85 procent   
  minder elektriciteit dan een gloeilamp van vergelijkbare 
  sterkte. Bovendien kan de levensduur tot zo’n 50 keer 
  langer zijn. 
• Denk ook aan de kerstverlichting! 
 
Airco en ventilator
• Combineer het gebruik van airco en ventilator om de 
  gekoelde lucht optimaal te verspreiden.
• Kies voor een inverter airco. Deze is duurder in aanschaf, 
  maar u verdient de aankoop in korte tijd terug. Een inverter 
  airco verbruikt minder stroom en bereikt de gewenste 
  temperatuur vier keer sneller dan een conventionele airco.

Overige apparaten
• Strijk liever niet een enkel kledingstuk, maar zo veel 
  mogelijk in een keer. Een strijkijzer verbruikt de meeste 
  stroom tijdens het opwarmen.
• Gladde vloeroppervlakken zijn makkelijk te vegen. 
  Dan is een bezem misschien te verkiezen boven de 
  energieverslindende stofzuiger?
• Uw wasmachine werkt efficiënter als u het filter regel-
  matig schoonmaakt.
• Een gasfornuis is efficiënter en energiezuiniger dan een 
  elektrisch fornuis of keramische- of inductieplaten. 

Tips rondom het huis
• Hebt u buitenverlichting, gebruik dan bij voorkeur LED-  
  lampen. U kunt een fotocel bij uw buitenlampen plaat-
  sen zodat ze bij zonsondergang automatisch aan gaan 
  en bij zonsopkomst weer uit.
• Nog meer stroom bespaart u met LED bewegingslam-
  pen, die alleen aangaan als er iemand in de buurt komt. 
• Schaft u een pomp aan voor het zwembad of het 
  dripsysteem, maak dan een bewuste keuze en let op het 
  energieverbruik.
• Elektrisch tuingereedschap trekt veel stroom. Grijpt u 
  altijd naar de bladblazer, of gebruikt u ook wel eens de 
  hark? 

ISOLATIE
Isolatie beschermt niet alleen tegen kou. Het is ook heel 
effectief om warmte buiten het huis te houden. Met iso-
latie kunt u flink besparen op de elektriciteitskosten van 
airconditioning en ventilatie. 

• Plaats bij nieuwbouw of verbouwing muur- en 
  dakisolatie. 
• Vermijd dat koele lucht van de airco ontsnapt. 
  Zo kunt u rubberen tochtstrips onder deuren plaatsen. 
  Controleer ook de afdichting van kozijnen en breng zo 
  nodig siliconenkit aan. 
• Overweeg dubbele beglazing te zetten. 
• Ook warmtewerend glas, vooral bij grotere deuren en 
  ramen, houdt veel warmte buiten.

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST! 
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BESPAREN
Zo verbruikt u minder 
water en elektriciteit!



WATER BESPAREN
Water uit de kraan vinden we vaak 
vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend 
dat ons verbruik al gauw oploopt tot 125 liter drinkwater 
per persoon per dag. Dat is 45625 liter per jaar, ofwel 
ruim 45,6 m3 per jaar. 

Wist u dat dagelijks één minuut korter douchen ca. 5 m3 
water per jaar scheelt? U kunt er tientallen dollars mee be-
sparen. En wist u dat de WC goed is voor zo’n 30 procent 
van ons totale waterverbruik? Met een spaarknop voor het 
doortrekken verbruikt u ca. 23 m3 water minder per jaar.

Verantwoord omgaan met drinkwater spaart niet alleen 
uw portemonnee, het is ook goed voor het milieu.

Tips in huis
WC
• Stel de vlotter van de spoelbak zo in dat het reservoir 
  niet helemaal volloopt.
• Kunt u de vlotter niet afstellen? Leg dan twee literflessen  
  gevuld met water in de spoelbak (niet aan de kant van 
  de vlotter). Het reservoir loopt dan minder vol. 
• Koop een spaarknop voor het doortrekken.
• Let er op of uw WC niet blijft doorlopen, want dat kan u  
  veel geld kosten. Er loopt al snel ca. 25 liter per uur weg;   
  dat komt neer op 219 m3 water per jaar. 

Hygiëne
• Gebruik een douchetimer. 
  We vergeten vaak hoe lang we 
  onder de douche staan. Een douche- 
  timer maakt u daarvan bewust.
• Laat het water niet lopen tijdens het inzepen en tanden 
  poetsen. 
• Koop een doorstroombegrenzer voor uw kranen. 
  Dit is een kunststof ring die de doorstroomsnelheid 
  van het water vermindert.
• Schaf een waterbesparende douchekop aan.

Wassen
• Laat uw wasmachine niet vollopen voor een klein wasje.  
  Veel wasmachines hebben een waterbesparende knop. 
  Ontbreekt die, spaar dan kleding op en was zo veel 
  mogelijk tegelijk. 
• Zet ook uw afwasmachine pas aan als hij vol is.

Overige
• Vervang lekkende kranen; ze verspillen gemiddeld 
  2000 liter water per jaar.
• Controleer regelmatig uw watermeter. Zo hebt u snel in 
  de gaten of er ergens water lekt. 

Tips rondom het huis
• Gebruikt u de tuinslang om uw auto te wassen? Overweeg 
  eens emmers te gebruiken: het kan u driekwart van het 
  water schelen. De tuinslang gebruikt al gauw 150 liter 
  water; met vier emmers van tien liter kan het ook.
• Spuit u de auto toch liever schoon, gebruik dan een 
  hogedrukreiniger. Een tuinslang verbruikt ca. 3.000 liter  
  water per uur, een hogedrukreiniger 600 liter water per 
  uur. Ook werkt een hogedrukreiniger sneller, waardoor 
  u zo’n 15 procent tijd bespaart - en dus ook water. 
• Verspil geen regenwater! U kunt het regenwater in onder
  grondse watertanks opvangen en gebruiken voor uw tuin 
  en eventueel het bijvullen van het zwembad.
• Wilt u een zwembad aanleggen? Denk nog even na over 
  de grootte. Met name in droge periodes moet het bad 

  regelmatig worden bijgevuld. Door verdamping zakt 
  het water met 1 cm per dag.
• Geeft u de planten drinkwater, bedenk dan dat u het 
  meest bespaart door gieters te gebruiken.
• Dek de aarde rondom planten af met bladeren, 
  woodchips of grind. Zo is er minder verdamping en 
  wordt het water beter vastgehouden.

ELEKTRICITEIT BESPAREN
Door elektrische apparaten slim te gebruiken, kunt u 
behoorlijk besparen op uw energierekening. Denk bij-
voorbeeld aan wassen met een volle in plaats van een 
halfvolle wasmachine. Of de wasdroger - is die altijd 
nodig in ons zonnige klimaat? 

Wist u dat apparaten uitzetten in plaats van op stand-by 
laten staan enorm veel stroom bespaart? Denk aan 
televisies, computers, opladers, babyfoons of elektrische 
tandenborstels. 

Ook handig om te weten: apparaten die moeten opwarmen, 
zoals magnetrons, rijstkokers, strijkijzers en haardrogers, 
verbruiken veel elektriciteit. En wist u dat de stofzuiger de 
grootste stroomslurper is?

Veel apparaten kunnen en willen we niet meer missen. 
Maar door er bewust mee om te gaan kunt u tientallen 
dollars besparen. 

Tips in huis
Koelkast en diepvriezer
• Zorg ervoor dat uw koelkast en vriezer goed gesloten zijn.   
  Controleer regelmatig het rubber rondom 
  de koelkast- en vriezerdeur.
• Zet uw koelkast en vriezer niet op   
  een warme plaats of in de buurt 
  van een warmtebron.
• Handhaaf in de koelkast een 
  constante temperatuur  van 4 tot 6   
  graden.

Een paar ‘weetjes’, wat handigheden, 
er af en toe aan denken: zonder veel 
geld uit te geven kunt u gemakkelijk 
besparen op water en 
elektriciteit. In deze 
folder geven we u 
een aantal tips.

BESPAREN


