
Vragen aan Woningbelang 
Heeft u vragen over energie besparen? 
Dan kunt U op verschillende manieren 
contact met ons opnemen.   

Bellen 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op (040) 208 38 38
- maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur 
- vrijdag 8.30-12.30 uur

Mailen 
Wij zijn per mail bereikbaar via info@woningbelang.nl

Website
Op www.woningbelang.nl vindt u meer informatie. 

Langskomen 
U mag ook altijd langskomen. Het inloopspreekuur is 
op maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 
uur. Wilt u ‘s middags komen? Maak dan een afspraak.

Adres 
Waalreseweg 25
5554 HA Valkenswaard

BespaarWijzer
Energiebesparende  maatregelen



Energiebesparende 
maatregelen

Alle beetjes helpen

Verwarmingskosten: ca. 
50 %

Alle apparaten en lampen 
in huis: 
ca. 35 %

Warm water: 
ca.13 %

Vaste aansluitkosten voor 
gas- en elektriciteitsnet: 
ca. 2 %

Hoe is je energierekening 
opgebouwd?

Verwarming
Ontlucht en vul je CV-systeem regelmatig
Zet de CV-ketel om naar een ecostand

VAATWASSER
Was met de hand
Spoel niet voor
Vul de vaatwasser volledig

Wasmachine
Was minder vaak
Was tijdens de daluren
Centrifugeer langer
Sla het voorwassen over
Was enkel met een volle trommel
Behandel vlekken met een vlekkenmiddel
Gebruik een normaal wasprogramma
Zet je wasmachine na gebruik helemaal uit

Wat doet Woningbelang voor u?

Maatregel   Voordeel per jaar*
Dakisolatie   € 450 - € 800
HR++ glas € 380 - € 550
Waterpomp  € 350
Spouwmuurisolatie € 320 - € 1300
HR-ketel € 300
Zonnepanelen (bij 6 stuks) € 260
Vloerisolatie € 250 - € 500
Zonneboiler  € 120 - € 240
Totaal € 2430 - € 4300

*Prijzen opgenomen per september 2022, kunnen mogelijk afwijken. 

Wat kunt u zelf doen?

Maatregel   Voordeel per jaar*
Doe alle deuren dicht € 310
Vervang je oude vaatwasser  € 100 - € 150
Zet je thermostaat 1 graad lager € 125
Zet je thermostaat 's nachts op 15 graden  € 125
Niet thuis? Zet je thermostaat op 15 graden € 120
Doe je gordijnen dicht  € 100
Verwarm je slaapkamer niet € 100
Douche korter (5 minuten) € 90
Maak alle naden & kieren dicht € 70
Zet apparaten écht uit  € 80
Gebruik een waterbesparende douchekop € 60
Zet je boiler op 60 graden € 60
Doe je tweede koelkast weg € 60
Vervang alle lampen door LED-lampen € 60
Gebruik een vriezer met energielabel A++ € 50
Zet je vaatwasser op ecoprogramma € 36 - € 57
Doe minder was in de droger € 40
Gebruik radiatorfolie € 30
Koop een zuinige TV  € 30
Zet de thermostaat 1 uur eerder lager € 25
Zet je wasmachine op ecoprogramma € 15
Totaal  € 1690 - € 1760


