Volg je alle tips?
Dan bespaar je per jaar
al snel tussen de 400
en 500 euro. Ieder
jaar opnieuw!

Tip 10: Slim wassen
Was op een lagere temperatuur. Het scheelt meteen in de
portemonnee en de kleding wordt echt wel schoon.
60 graden op eco kost 15 eurocent per wasbeurt. 30 of 40
graden eco is 8 eurocent per wasbeurt. Dat is dus bijna de helft.
Tip 11. Let op het energielabel
Koop je een nieuw apparaat, dan is een energielabel A
misschien wel duurder dan C. Maar die investering verdien je
bijna altijd terug. Vraag advies aan de winkelier of maak zelf
het rekensommetje.
Tip 12. Wissel van energieleverancier
Check regelmatig de aanbiedingen van de
energieleveranciers. Op www.gaslicht.com kun je eenvoudig
vergelijken. Je bespaart al snel meer dan 100 euro per jaar.

Deel je tip en win een energiebox
Heb je zelf een goede tip waarmee je anderen kunt helpen?
Deel hem dan. En als jouw tip de ‘tip van de maand’ wordt,
krijg jij een gratis energiebox. Kijk voor meer informatie op
www.samenvoorenergie.nl. Hier verzamelen we ook alle energietips.
Zo helpen we elkaar om energie te besparen.

Energie besparen?
Bekijk onze tips!

Samen maken we
uw woning
energiezuiniger

Een lagere energierekening en een fijne woning. Wie wil dat nou
niet. Daarom maakt de Woonmensen huurwoningen duurzamer.
Door te isoleren bijvoorbeeld. Beter voor het milieu en goed voor
uw portemonnee!
Meteen besparen? Bekijk onze tips.
TIP 1: LED-lampen
Vervang gewone lampen door LED-lampen. Die verbruiken
bijna tien keer minder stroom. Bij tien LED-lampen bespaar je
ongeveer 40 euro per jaar.
TIP 2: Thermostaat omlaag
Zet een uur voor het slapengaan de thermostaat op 15/16
graden. Elke graad lager scheelt per jaar 100 euro.
TIP 3: Stekker uit het stopcontact
Elk huis heeft veel elektrische apparaten. En vaak staan die
op stand-by. Door stekkers uit stopcontacten te halen of een
stekkerdoos met een aan-uitknop te gebruiken, kun je veel
besparen. Wel tot 100 euro per jaar.
Wie is jouw energieslurper?
Wil je weten welke apparaten bij jou thuis de grote energieslurpers
zijn? Leen dan bij de Woonmensen een energiemeter. Vraag hem
aan via www.samenvoorenergie.nl.

TIP 4: Ventileren
Ventileren is heel belangrijk. En gezond! Ventileer ook in de winter,
want droge lucht warmt veel sneller op dan vochtige lucht.
TIP 5: Korter douchen
Als je geen acht maar zes minuten doucht, bespaar je per
persoon 40 euro per jaar. De nieuwe trend is natuurlijk koud
douchen. Even wennen, maar je warmt daarna snel op.
Tip 6: Waterbesparende douchekop
Lekker douchen en toch water besparen? Dat kan met de
waterbesparende douchekop. Je bespaart al snel per jaar 50
euro per persoon.
Tip 7: Ontdooi het vriesvak
Een ijslaag in het diepvriesvak betekent al snel 15% meer
stroomverbruik. Als je dit klusje in de winter doet, als het
buiten vriest, kun je de bevroren producten tijdelijk buiten
bewaren.
Tip 8: Slim koken
Kook met de deksel op de pan. Simpel, maar het werkt.
Het kost minder energie en je keuken wordt minder vochtig.
Tip 9. Deur dicht
Nog een simpele tip. Als je de deur achter je dicht doet,
heeft de verwarming veel minder moeite om de ruimte op
temperatuur te houden. Snel verdiend dus.

