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Bespaartip1. Verlichting 
Gebruik spaar- en LED lampen. Verlichting is een behoorlijke kostenpost. 
 
Bespaartip 2: CV-ketel 
Vervang je oude CV-ketel en boiler met een hoog rendement (HR) ketel. Hiermee kun je € 200 aan 
stookkosten per jaar besparen. Ook zal je meer dan 300 m3 gas besparen als je de boiler verwijderd. 
 
Bespaartip 3:  Sluipverbruik elektriciteit 
Door sluipverbruik te voorkomen kun je veel energie besparen. Opladers verbruiken elektriciteit als 
je deze in het stopcontact laat. Opladers uit het stopcontact halen, apparaten zoals televisies niet op 
stand-by laten staan, dat is energie besparen.  
 
Bespaartip 4: Koelkasten en vriezers 
Een van de grootste energievreters in je huis is de koelkast/vriezer. 20% van de geproduceerde 
energie wereldwijd wordt gebruikt voor koeling. Hoe zuiniger je koelkast/vriezer en hoe zuiniger 
je ermee omgaat, hoe meer geld je zult besparen en hoe beter het is voor het milieu. 
 
Bespaartip 5: Ga efficiënt om met je vaatwasser 
Gebruik de vaatwasser pas als hij goed vol is. Door de vaatwasser pas aan te zetten als hij vol is, hoef 
je hem minder vaak te gebruiken. Bij een grootverbruiker als de vaatwasser levert dit een flinke 
besparing op. 
 
Bespaartip 6: Korter douchen 
Korter douchen levert per minuut een besparing op van ongeveer € 0,03 (gas) en € 0,06 (elektrische 
boiler). Voor een gemiddeld huishouden is dat per jaar € 23 (gas) of € 39 (elektra).  
Bron: Consumentenbond. 
 
Bespaartip 7: Ventileren! 
Het klinkt misschien vreemd, maar door uw huis regelmatig te ventileren kunt u ook energie 
besparen. Dat komt omdat buitenlucht doorgaans een stuk droger is dan de lucht binnenshuis. En 
droge lucht is nu eenmaal sneller te verwarmen dan vochtige lucht. Vaak is 15 minuten per dag al 
voldoende om een lekker fris huis te hebben 
 
Bespaartip 8: HR++ glas 
Vervang enkel glas met HR++ glas. Hiermee bespaar je direct energie. Dit kan wel tot 17% procent 
van je energie kosten besparen. 
 
Bespaartip 9: Ga zelf energie opwekken en bespaar op je energierekening 
Laat zonnepanelen monteren en ga zelf elektriciteit opwekken, ga naar onze Solarpartner en doe de 
dakcheck.  www.energywakeup.nl/solarpartner/__ft_40__NL 
 
Bespaartip 10:  Stap over naar een voordelige energieleverancier 
Kijk 1x per jaar naar je energie rekening. Bel onze experts en laat je volledig ontzorgen, wij doen de 
vergelijking en bespaar op je maandelijkse energiekosten.  www.energywakeup.nl  
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