Duurzamer in 1 dag

VERWARMING, WATER
& JE EIGEN GEDRAG

GRATIS
BESPARINGEN

Bijna de helft van je energierekening bestaat uit kosten voor
verwarming en een tiende voor warm water.
Met kleine gedragsveranderingen bespaar je al snel veel geld.

WAT LEVERT HET OP?
Als je nog helemaal niet let op zuinig
verwarmen, kan je gemiddeld 600 euro per
jaar besparen. Vooral in een niet of slecht
geïsoleerd huis is zuinig stoken belangrijk.
In een niet-geïsoleerd vrijstaand huis kun je
zelfs ongeveer 1.400 euro per jaar aan gas
besparen.
Een goed streefdoel is 60 kWh/m² bewoonbare oppervlakte. Appartementen mogen
dit streefdoel halveren naar 30 kWh/m².
Bijvoorbeeld een woning van 150 m²
heeft voor gasverbruik een streefdoel van
9.000 kWh.

MEER INFO?
ENERGIEHUIS WARMERWONEN
Kennedypark 10 I 8500 Kortrijk
www.warmerwonen.be
E energiehuis@warmerwonen.be
T 056 24 16 19

HOE BESPAAR IK OP MIJN VERWARMINGSKOSTEN?
Je kan al veel besparen door slim met de verwarming om
te gaan. Een aantal verwarmingstips op een rij:
•

•
•

•
•

•
•

Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar je
bent. Een deurpomp kan je hierbij eventueel helpen. Je
besparing is groot: gemiddeld 200 euro per jaar.
Sluit de gordijnen ’s avonds en ’s nachts. En zorg ervoor
dat ze niet over het verwarmingselement hangen.
Laat je thermostaat je dag- en nachtritme volgen. Zet je
thermostaat ’s nachts op 16 graden, daarmee bespaar
je gemiddeld 80 euro per jaar. Let op: bij vloerverwarming moet je je thermostaat op 17 of 18 graden zetten,
anders duurt het opwarmen te lang.
Als je een uur voordat je naar bed gaat de verwarming
al op 16 graden zet, bespaar je nog eens 20 euro extra.
Zet je thermostaat als je thuis bent één graadje lager
dan je gewend bent. Je besparing is zo’n 80 euro per
jaar. En als je actief bezig bent, is 19 graden vaak ook
warm genoeg.
Ga je overdag weg? Zet dan de thermostaat op 16 graden. Hiermee bespaar je zo’n 130 euro per jaar.
Verwarm de slaapkamer niet. Gebruik eventueel een
kruik of kersenpitkussen. Dat is veel energiezuiniger. Je
bespaart gemiddeld 60 euro per jaar.

HOE BESPAAR IK OP (WARM) WATER?
Enkele goede gewoonten:
• Neem een douche (30-40 l) in plaats van een bad
(100-120 l).
• Een ouder toilet verbruikt vaak nog 9 tot 12 liter per
spoelbeurt. Vervang het spoelsysteem door een systeem met een spaartoets, waarmee je 2 verschillende
hoeveelheden (bv. 3 en 6 liter) spoelt.
• Installeer een spaardouchekop.
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Laat het water niet lopen tijdens tanden poetsen, scheren of handen wassen. Je bespaart tot 30 euro per jaar.
Een afwasmachine verbruikt tussen de 12 en 40 liter
water per afwasbeurt en veel elektriciteit. Gebruik ze
dus alleen als ze goed volgeladen is. Hetzelfde geldt
voor de wasmachine.
Hergebruik water door te strijken met het condensatiewater van je droogkast. Of gebruik restjes water
voor allerlei klusjes of voor planten en dieren.
Plaats een timer op je elektrische keukenboiler/cooker
of koeler en schakel hem zo ’s nachts uit.

Gemiddeld douchen we 9 minuten per douchebeurt. Als je
5 minuten doucht, bespaart een gemiddeld huishouden
jaarlijks 80 euro. En het scheelt behoorlijk voor het milieu!
Vind je het moeilijk om na 5 minuten onder de douche
vandaan te komen? Dan kan een douchetimer in de vorm
van een zandloper of een digitale douchetimer je helpen.
Of zet jouw favoriete douchenummer
op dat maximaal 5 minuten duurt, om jezelf eraan
te herinneren om op tijd de douche uit te zetten.
Zo bespaar je op een snelle, simpele
en leuke manier geld en CO2-uitstoot.
MEER INFO
www.warmerwonen.be
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