
hoe doe je dat ?
Energiebewust wonen,



Uw woning is, dankzij een aantal maatregelen, een stuk energiezuiniger geworden. Maar wat 
betekent dat nou eigenlijk? En hoe zorgt u ervoor dat u dat terugziet in uw portemonnee? 
In deze brochure leggen we het graag uit én delen we onze slimste energietips met u!

Alstublieft! Om het energieverbruik zoveel mogelijk terug te brengen, heeft uw woning een 

aantal verbeteringen ondergaan. Ook zijn er zonnepanelen aangebracht waardoor 

uw woning zelf energie opwekt. Hieronder ziet u wat er precies is veranderd. 

zijn 
de verbeteringen  

aan uw woning 

Dit 

Kunststof kozijnen + isolatie glas

Zonnepanelen

Isolatie begane grond

Buitengevel isolatie 
met steenstrips

Movair rooster onder kozijn

Geïsoleerd dakelement + goot

Kunststof kozijnen + isolatie glas

Ventilatierooster in kozijn

Afzuigventiel Omvormer Spaarpomp Verse lucht Verwarmde luchtBoiler Elektrische 
radiator

Lage temperatuur 
radiator

Legenda



Energielasten
verbeterplan

1
All electric

Betere isolatie

2
Zonnepanelen

3
Extra 

zonnepanelen*

* Voor meer informatie over extra zonnepanelen kijk op www.mijn-thuis.nl

4
Wat ik zelf 
kan doen?

Uw huis is voorzien van  
een nieuw ventilatie- en  
verwarmingssysteem en  

verder optimaal geïsoleerd.  
Wanneer u hier slim gebruik  

van maakt, merkt u dit direct  
in uw energieverbruik! 

Een
energiezuinige 

woning, dat woont 
anders 

Ramen en deuren dicht

Goede ventilatie is belangrijk, daarom  

beschikt uw woning over een eigen  

ventilatiesysteem. Via een schakelaar  

regelt u de juiste hoeveelheid frisse lucht 

voor uw woning. Deuren of ramen open-

zetten is dus niet meer nodig, zeker niet 

wanneer de temperatuur buiten lager ligt 

dan in huis. Het opwarmen van teveel  

koude lucht in huis kost extra energie.  

Uw ventilatiesysteem zorgt doorlopend 

voor verse lucht op een energievriendelijke 

manier! 

Dag en nacht dezelfde 
temperatuur

Met een warmtepomp in huis is het van  

belang dat er een constante temperatuur  

is van maximaal 21 graden. Iedere graad 

lager is natuurlijk nog energiezuiniger  

en dus beter voor uw portemonnee! 

De temperatuur lager of hoger zetten  

als u niet thuis bent of gaat slapen is  

vanaf nu verleden tijd.

Laat de verwarming  
boven uit

Met de nieuwe isolatie die in uw woning 

is aangebracht, blijft het ook boven in huis 

langer aangenaam. U hoeft de verwarming 

boven daarom alleen nog maar aan te 

zetten wanneer er behoefte is aan extra 

warmte, bijvoorbeeld in de badkamer  

tijdens het douchen. 

Bewust douchen

Voorkom lang douchen en piekbelasting. 

Douch bij voorkeur in totaal niet langer  

dan 30 minuten achter elkaar op een dag. 

Korter dan 10 minuten per persoon per 

dagdeel (ochtend/avond).



Prettig kunnen wonen, daar horen 

een aangename kamertemperatuur, 

warme douche en andere zaken bij 

die energie kosten. Maar wist u dat  

u met een paar kleine aanpassingen 

in uw dagelijks leven, ongemerkt 

flink wat energie kunt besparen? 

Deze tips helpen u energiezuiniger  

te leven. Dat is goed voor het milieu 

én voor uw energierekening!

Verlichting vervangen en lichten uit!
Vervang al uw lampen door energiezuinige spaar- of 
ledlampen. En bent u een avond niet thuis? Doe dan 
voordat u naar buiten stapt, alle lampen uit.   

Wassen en drogen met volle trommel
Minder wassen scheelt ontzettend in het verbruik van 
water en stroom. Zet daarom uw wasmachine pas aan 
bij een volle trommel én was zoveel mogelijk wasgoed 
op dertig of veertig graden. En wist u dat u zo’n dertig 
euro per jaar aan droogkosten bespaart wanneer u 
de helft van al uw wassen buiten aan de waslijn laat 
drogen!  

Elektronische apparatuur stand-by
Maakt u even geen gebruik van uw televisie of  
computer? Zet deze dan niet op stand-by, maar  
schakel het apparaat uit. Andere stille energie-
verbruikers zijn uw apparaten die vol zijn, maar  
nog steeds aan de oplader liggen. Haal opladers  
bovendien altijd uit het stopcontact. Dat is ook  
nog eens veiliger! 

Slimme tips
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om energie te besparen! 



Uw oude energierekening bestond uit kosten 
voor gas en elektriciteit. Omdat uw woning 
geen gas meer verbruikt, betaalt u vanaf nu 
alléén nog maar kosten voor elektriciteit.  
Wel zal het bedrag dat u aan elektriciteit  
betaalt veranderen. U maakt nu immers  
voor alles in huis gebruik van elektriciteit.  
Zo kookt u bijvoorbeeld vanaf nu elektrisch  
in plaats van op gas.  

U mag ervan uitgaan dat uw totale energie-
rekening vanaf nu lager wordt. Hoeveel precies? 
Dat hangt af van de prijzen voor elektriciteit  
én van de manier waarop u zelf met energie 
omgaat. Houdt u uw energierekening graag laag? 
Probeer dan de slimme bespaartips in deze 
brochure! 

Hoe              zien uw nieuwe  
energiekosten eruit? 

Koelkasten en vriezers ontdooien
Een koelkast of vriezer die een te dikke ijslaag bevat, 
verbruikt al snel meer dan tien procent energie. Door 
uw koel- en vriesapparaten minimaal twee keer per 
jaar te ontdooien, voorkomt u onnodig energieverlies!

De 5 minuten douche
Wist u dat u met douchen gemiddeld tien liter water 
per minuut verbruikt? Wilt u besparen op water en 
energie, dan is het advies om maximaal vijf minuten 
te douchen. Maak er een sport van door bijvoorbeeld 
een wekkertje te zetten en wellicht bent u nog snel-
ler klaar! Wat ook helpt: plaats een waterbesparende 
douchekop.

Koken met deksel op pan
Dagelijks energie besparen doet u door te koken  
met het deksel op de pan. Dit scheelt bijna de helft in 
kooktijd en daarmee ook de helft in energieverbruik!

tipsSlimme
om energie te besparen! 
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Uw woonlasten bestaan uit kosten  
voor huur én voor energie. 

Dankzij alle aanpassingen aan uw woning, gaat u 
nu minder energie verbruiken. Wanneer verder  
alle omstandigheden hetzelfde blijven (de prijs 

voor elektriciteit blijft gelijk en er verandert niets  
in uw gezinssamenstelling of verbruikersgedrag 
qua energie) kunt u uw voorschotbedrag bij uw 
energieleverancier aan laten passen. Omdat nu 

nog niet precies te voorspellen is hoe hoog de  
besparing op uw energiekosten uitvalt,  

adviseren we u uw voorschot met maximaal  
€ 30,- te verlagen. 

Tegelijkertijd wordt het bedrag dat u aan huur 
betaalt aan ‘thuis met € 30,- per maand verhoogd. 

Dit bedrag draagt bij aan de bekostiging van de 
energiebesparende maatregelen aan uw woning. 
Per saldo, en bij gelijkblijvende omstandigheden 

en energieprijzen, blijven uw maandelijkse  
woonlasten daarmee gelijk. Zo woont u  
dus comfortabeler, energiezuiniger én  
milieuvriendelijker voor hetzelfde geld!

Hoe zien 
uw nieuwe 

woonlasten eruit? € 30,- 
extra huur

Investering ‘thuis 

€ 30,- 

maandelijks voorschot 

energie maatschappij

+

-

€ 0,-*

* Bij gelijke omstandigheden



Airconditioning en ventilator
Niets is zo aangenaam als koele lucht tijdens warme 
zomermaanden. Helaas kan het energieverbruik  
van een apparaat zoals een airconditioning of een 
ventilator flink oplopen. Zet een airco of ventilator 
daarom alleen aan wanneer nodig en houd uw huis 
koel met zonwerende gordijnen. 

Maak gebruik van gratis energie
Gebruik de vaatwasser, droger of wasmachine  
(en andere energieverbruikers) het liefst wanneer 
de zon schijnt. Maar natuurlijk alleen als dit nodig is, 
schijnt de zon dan droogt de was ook prima buiten.

Energielabel apparaten
Hoe energiezuinig een wasmachine of vaatwasser nu 
eigenlijk is, ziet u aan het bijbehorende energie label. 
Dit label geeft binnen een categorie van A tot en  
met G aan hoeveel energie een apparaat verbruikt. 
Heeft u een apparaat met een energielabel A? Dan is 
dit het meest energiezuinige apparaat ten opzichte 
van vergelijkbare apparaten met dezelfde functie  
en kenmerken. 
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