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Energiebesparing - Tip 3
Een kamertemperatuur van 21° is aangenaam, 
maar niet altijd nodig; ruimten als de logeerkamer 
of de gang hoeven niet zo warm te zijn als bij-
voorbeeld een woonkamer. 
In het algemeen geldt: als u 
één graadje lager stookt, dan 
bespaart u al gauw 7% op uw 
verwarmingskosten!

Energiebesparing - Tip 2

Gebruik elektrische apparaten met een zuinig ener-
gielabel. Let bij de aanschaf van een nieuw elek-
trisch apparaat op het energielabel dat bij het be-
treffende apparaat hoort. Het energielabel geeft aan 
hoe zuinig een apparaat omgaat met elektriciteit. 
Kies voor een apparaat met een laag energiever-
bruik. Dat scheelt aanzienlijk 
in de kosten. Ook het ver-
vangen van de zogenoemde 
“energieslurpers” is zeker het 
overwegen waard. Een oude 
koelkast werkt misschien 
dan nog wel prima, maar de 
kans is groot dat deze veel 
meer energie verbruikt dan 
een nieuwe koelkast. Het 
aanschaffen van een nieuwe 
koelkast zorgt vaak voor ener-
giebesparing en zal dus onder 
aan de streep voordeliger zijn. 

Energiebesparing - Tip 1 
Stap over naar een goedkope energieleverancier. 
Naast het verminderen van uw energieverbruik kunt 
u uw energiekosten flink verlagen door naar een 
goedkopere energie- 
leverancier over te stap- 
pen. Hiermee kunt u 
tot wel € 500,- per jaar 
besparen! 

20 energiebesparende 
tips die iedereen thuis 
kan doen

1. douche niet langer dan 5 minuten
2. plak radiatorfolie achter de verwarming
3. hang geen gordijnen voor de verwarming
4. was alleen met een volle wasmachine
5. hang de was buiten te drogen als het   

mooi weer is of binnen op een droogrek
6. schaf wassen op 90 graden af
7. trek eerder warme kleren aan
8. zet een uur voordat u gaat slapen de   

thermostaat vast terug, maar niet lager  
dan 15 graden

9. ventileer met dichtgedraaide radiatoren
10. zet apparaten helemaal uit en niet standby
11. verwarm geen kamers waar niemand is
12. laat voedsel in de koelkast ontdooien
13. zet voedsel dat u wilt bewaren pas in de 

koelkast als het afgekoeld is
14. isoleer leidingen van je cv
15. plak tochtstrippen, maar ventileer wel 

voldoende
16. monteer een borstel voor je brievenbus
17. haal opladers uit het stopcontact wanneer 

je apparaat opgeladen is
18. gebruik de sluimerstand van de computer, 

deze vraagt minder energie dan de slaap-
stand

19. ontdooi je diepvries regelmatig
20. vervang  oude lampen door LED lampen



Wij gaan flink aan de slag met duurzaamheid en energiebesparing! 
Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met de toekomst 
van de aarde. Zodat volgende generaties hier ook nog prettig 
kunnen wonen. Én het levert huurders meer wooncomfort en 
een lagere energierekening op!

Wat gaan we onder andere doen?

We gaan stap voor stap onze bestaande woningen energiezuiniger maken.
• Daarvoor brengen we energiebesparende maatregelen aan, zoals dubbel 

glas, energiezuinige cv-ketel of spouwmuurisolatie. 
• In 2017 doen we een proef bij een aantal woningen, met het plaatsen van 

duurzame installaties en/of zonnepanelen. 
• In appartementsgebouwen vervangen we de komende jaren alle verlichting 

in de centrale ruimtes door LED verlichting. 

We bouwen nieuwe energieneutrale woningen. 
• Daarbij maken we gebruik van duurzame materialen.
• Nieuwbouwwoningen worden gasloos en energieneutraal 

of zéér energiezuinig. Dat betekent dat de woningen zelf de 
energie opwekken die de bewoners nodig hebben. Dus geen 
of zeer lage energiekosten.
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Woningbelang gaat 
voor duurzaam!

We geven zelf het goede voorbeeld!
• Stap voor stap maken we ons eigen kantoor energiezuiniger. Het hele 

dak ligt bijvoorbeeld al vol met zonnepanelen. En we hebben energie-
zuinige installaties. We vervangen alle verlichting door LED verlichting.

• We stimuleren onze medewerkers om duurzame keuzes te maken in 
hun werk. En óók thuis mee te doen.

We inspireren onze huurders om zuinig om te gaan 
met energie. 
• Dat zorgt voor een lagere energierekening.
• Én dan help je mee aan de toekomst van de aarde.


