
Energiebesparing
in huis
zelf aan de slag

BESPAARTIPS

Energiebesparing kan op verschillende manieren, via technische 

maatregelen aan of ín de woning of via gedragsverandering.

Je hebt zelf invloed als het gaat om technische maatregelen in 

de woning zoals bijvoorbeeld de aanschaf van energiezuinige 

verlichting, maar met gedragsverandering kan je het snelst energie, 

en dus kosten, besparen. Bovendien kost het niets. Dit klinkt vaak 

makkelijker dan het is. Gewoonten zijn moeilijk te veranderen.

Het verbruik per 
huishouden kan flink 
verschillen. Het maakt 
nogal wat uit hoeveel je 
thuis bent, hoe vaak en 
lang je doucht en of je PC’s 
en televisies permanent 
aan hebt staan of niet.   

Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort
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Wist je dat...
... een gemiddeld huishouden 
(2,2 pers.) 3.500 KWh en 1.600 m3 
aan gas per jaar verbruikt?  Dit kost 
bij een gemiddelde leverancier 
€1.825, inclusief netwerkkosten. 



Aan de slag:  plaats tochtstrips langs ramen, 

voorzie deuren en brievenbus van borstels en hou de 

(inpandige) brievenbus gesloten. Leeg de brievenbus 

regelmatig, zodat deze niet half open blijft staan. 

Zonder tocht is je woning ook nog behaaglijker.

Door isoleren van de woning kan zo’n 30% op de 

verwarmingskosten bespaard worden. Het ‘grote’ 

werk ligt op het terrein van de verhuurder, maar 

je kunt zelf ook met relatief kleine ingrepen vaak 

tientallen euro’s  besparen. 

Aan de slag:  trek een trui aan, zet de 

verwarming een graadje lager, zet de verwarming 

lager ruim voordat je naar bed gaat of een paar 

uurtjes van huis bent, doe de gordijnen dicht, 

isoleer leidingen in huis of plaats radiatorfolie. 
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Wist je dat...

... bijna 70% van de energie van een huis-

houden gebruikt wordt voor verwarming? 

Dit is dus niet waar! 

Als je dit consequent 

wel doet, bespaar je 

flink wat euro’s. 

Wist je dat...
... tocht een belangrijke 

oorzaak van energie verlies is? 

Aan de slag:  ventileer het huis voordat 

de verwarming hoger gaat en bespaar. De was 

buiten drogen helpt ook. 

Ken je het volgende 

fabeltje? ... Dat het op 

15 graden zetten van de thermo-

staat niet efficiënt zou zijn 

als je enige uren weg gaat of 

als je gaat slapen. 

Wist je dat...
... droge lucht sneller opwarmt dan 

vochtige lucht? Dus – met ventileren 

bespaar je energie
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Aan de slag:  Gebruik daarom 

zoveel mogelijk spaarlampen en LED 

lampen. De extra investering heb je er al 

snel uit. Vervangen kan geleidelijk. Begin 

met de lampen die het meeste branden 

en werk zo stap voor stap het huis af. 

Wist je dat...
... een spaarlamp slechts een kwart gebruikt van de stroom van een 
gloeilamp? LED lampen zijn nóg 
zuiniger.
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Wist je dat...

... 20% van het gasverbruik 

opgaat aan het verwarmen 

van water? 
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Aan de slag:  installeer een water-

besparende douchekop en bespaar 20% op 

water en energie. Je kan ook de warme kraan 

dichtdraaien bij het tandenpoetsen en scheren, 

of minder vaak in bad. Één minuut korter 

douchen per dag geeft al een besparing.

Wist je dat...

... 80% van de ruim 110 liter 

water die een gemiddeld gezin 

gebruikt gaat op aan warm water. 

LED lampen
LED lampen zijn súper zuinig. Een LED lamp 

van 6 Watt geeft net zoveel licht als een 

gloeilamp van 40 Watt. 



Aan de slag:  
Zorg dus dat de 

schakelaar tussen het 

stopcontact en de 

dimmer zit of trek de 

stekker er helemaal uit. 

Aan de slag:  Vervang oude apparaten 

op tijd door energiezuinige apparaten. Je kan 

het energieverbruik zien aan het verplichte 

energie label (A++ tot en met G). A++ is het 

beste, G het slechtste.

Maar…ook met je huidige apparaten kan je 

energie besparen. 

Aan de slag:  Was zoveel mogelijk op 

een lage temperatuur, draai de (vaat)wasmachine 

pas als het vol is, hou de koelkastdeur zo veel 

mogelijk dicht en laat bevroren spullen rustig 

in de koelkast ontdooien.

Wist je dat...
... een dimmer ook een  sluipverbruik 

heeft als de lamp uit is?  Ook ‘Standby’ 

stand van b.v. TV heeft sluipverbruik.
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Nóg meer bespaaringstips                       zijn te vinden op:
   www.milieucentraal.nl
   www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl   www.033energie.nl
   www.bespaartest.nl
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Wist je dat...
... huishoudelijke apparaten 
steeds zuiniger worden?En dat... 
... de wasdroger de grootste 
energieverbruiker is 
in huis?
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Van Randwijcklaan 33    3814 AB AMERSFOORT    Telefoon: (033) 470 10 49   info@bvhestia.nl   www.bvhestia.nl

 Lid worden van Hestia 
  Lidmaatschap van Hestia is gratis. Door lid   

 te worden steun je het werk van Hestia. 

 Je lidmaatschap maakt Hestia krachtiger. 

 Daar hebben alle huurders baat bij. 

 Ga naar www.bvhestia.nl en vul het    

 inschrijfformulier in.


