
Gas, water en licht: elk huishouden 
maakt er gebruik van. Maar door 
de stijgende prijzen hebben 
steeds meer mensen moeite om 
hun energierekening te betalen. 
Gelukkig is er heel veel dat u zelf 
kunt doen om uw energierekening 
te verlagen. De beste manier is 
door de verwarming 2 graden lager 
te zetten en apparaten 
uit te schakelen. Maar 
hoe houdt u het met 
2 graden lager toch 
behaaglijk in huis? 
Daarvoor hebben 
we een aantal tips 
verzameld. 

ENERGIE
BESPARINGSTIPS  & CHECKLIST 

Energiebesparingskubus
Er zijn tips die u misschien al eerder hee�  
gehoord, zoals korter douchen of de verwarming 
lager zetten. Maar er zijn ook mogelijkheden waar 
u misschien nog niet aan hee�  gedacht. En soms 
kan een kleine investering veel geld schelen. In de 
binnenkant van deze folder staat een kubus met 
energiebesparingstips. 

We hebben ze ingedeeld per kamer in uw 
huis. Zo kunt u ze gemakkelijk bij 

langslopen en afvinken. 
En als u de kubus in elkaar zet 
is deze leuk om te bewaren en 
raakt u ‘m minder snel kwijt. 
Handig toch?! 

PAK SNEL EEN SCHAAR EN LIJM 
EN GA AAN DE SLAG!



Woonkamer

  sluit zo vroeg mogelijk de gordijnen
  plaats meubels niet voor de radiator, zo 
kan de warmte goed in de kamer komen
  houd deuren dicht en gebruik 
deurdrangers

Meer besparen door kleine 
investeringen

  plaats radiatorfolie achter de radiator
   dicht kieren met tochtstrips of 
tochtband bij ramen, deuren enz.

Cv-ruimte/ apparatuur

  zet de aanvoertemperatuur van de  
CV-ketel op 60o C

  schakel apparaten UIT als u ze niet 
gebruikt. De ‘stand-by-stand’ verbruikt 
veel stroom!

  haal opladers, accu’s (bv. van een laptop) 
en andere apparaten uit het stopcontact

Slaapkamer(s)

   zet de radiator uit (of op de anti-
vriesstand) gebruik een extra deken 
indien nodig

  sluit zo vroeg mogelijk de gordijnen

  doe lampen uit als u ze niet nodig hee� 

Algemeen

  trek een warme trui en sokken aan en zet 
de verwarming een graadje lager
  zet een uur voordat u gaat slapen of de 
deur uitgaat de verwarming op 15 graden 

Meer besparen door kleine investeringen
  vervang gloeilampen door ledlampen
  meet het verbruik van alle apparaten 
met een energieverbruiksmeter voor 
inzicht in uw verbruik

Uitleg kubus

• Knip de kubus rondom uit via de oranje lijnen

•  Vouw alle vouwlijnen naar binnen

•  Smeer de flapjes in met lijm en plak de kubus in elkaar

Keuken

kook in precies genoeg water en gebruik 
een waterkoker

ontdooi bevroren voedsel in de koelkast 

  ontdooi regelmatig de vriezer, dat 
bespaart  energie

  zet frisdranken op een koude plek, 
liever niet in de koelkast

Badkamer

  douche korter: gebruik een 
klokje of eierwekker 

   droog handdoeken op een rek 
en gebruik ze gerust meerdere 
keren

   zet de radiator uit/vriesstand
   was tot 40o C, op een kort of 
ECO programma
  was met een volle trommel

Meer besparen door kleine investeringen
   koop een waterbesparende douchekop 
   gebruik geen regen- of stortdouchekop

MAAK HIER JE EIGEN BESPAARKUBUS!

eco



Meer geld besparen?
ENERGIETOESLAG
Voor inwoners die daar recht op hebben is er de energietoeslag. Meer informatie 
daarover vindt u op de website van de gemeente Westerveld: 
www.gemeentewesterveld.nl/energietoeslag

GELDVRAGEN
Hee�  u meer of andere vragen over geld? Op woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur
kunt u voor vragen en advies terecht bij ervaringsdeskundige Karin van Iterson in het 
gemeentehuis in Diever. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail 
via geldpunt@gemeentewesterveld.nl

KOOPWONING                                                                                            
Voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum is er subsidie mogelijk 
van spouwmuur- en/of bodemisolatie. Bekijk voor meer informatie de website van 
Gewoonzo Drenthe:  www.gewoonzodrenthe.nl 

Op de website van het Drents Energieloket vindt u meer 
besparingstips: www.drentsenergieloket.nl


