Samen
besparen!

Snelle energiebespaartips
voor thuis

Samen besparen!

Jouw situatie in beeld

Elektriciteit en gas nemen een
flinke hap uit je maandelijkse
budget. Zeker nu. Veel huis
houdens hebben moeite om deze
rekening te betalen en zijn dan
ook op zoek naar manieren om
hierop te besparen. Gemeenten
in heel Parkstad hebben samen
met Stadsregio Parkstad en
andere partners hun handen
ineengeslagen voor het ‘Verbond
voor Energierechtvaardigheid’.
Samen gaan we aan de slag
met besparen!

Gratis woonscan van
WoonWijzerWinkel

Kleine moeite,
groot effect

In de winter schiet onze
energierekening weer omhoog
en dat brengt in de huidige
tijd veel zorgen met zich mee.
Gelukkig bestaan er tal van
manieren om je energieverbruik te verlagen. Ook benieuwd
welke bespaartips jij zelf kunt
toepassen? Als je enkele kleine
aanpassingen doet, kan je al
heel wat geld én energie
besparen. Niet alleen goed
voor je portemonnee, maar
ook voor het milieu!

De WoonWijzerWinkel Limburg,
het energieloket van onze
gemeente, heeft een handige
online woonscan ontwikkeld.
Hiermee krijg je via enkele vragen
over je woning inzicht in maat
regelen die jij kunt nemen om
je huis verder te verduurzamen.
En daarmee kun je veel energie
en dus kosten besparen.

Vul de scan gratis in via
https://woningscan.
woonwijzerwinkel.nl/
Met ledlampen
bespaar je
gemiddeld
€ 145 per jaar.

Wie verbruikt wat(t)?
Fijn al die bespaarkansen! Maar
ook goed om te weten is wat jij
het meest verbruikt. En dus waar
je het meest op kunt besparen.
Naast de staat van je woning zijn
jouw gewoontes van grote invloed
hierop. Jouw verbruik vind je op
de afrekening van je leverancier.
Bij sommige energiebedrijven
kun je je energieverbruik volgen
via een app. Gemiddeld is de
verwarming de grootste kostenpost van je energierekening.
Hieronder zie je de cijfers van
het energieverbruik van een gezin
van vier personen in een doorsnee
rijtjeswoning, op jaarbasis (2021).
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Aan de
slag met
besparen!

Advies nodig bij besparen?
Bel met de WoonWijzerWinkel
via 085 - 064 22 46.

Besparen op stroom

Besparen op gas

Ongeveer 37 procent van je
energierekening gaat naar
stroomverbruik. Daar kan je
flink op besparen, bijvoorbeeld
door je apparaten slim en zuinig
te gebruiken. Hoe doe je dit?

Ruim de helft van je gasverbruik
gaat naar het verwarmen van je
woning. De rest gaat vooral
naar warm water en met name
douchen. Koken kost relatief
weinig gas. Hoe bespaar je hier
zoveel mogelijk op?

• Is je koelkast of vriezer
minimaal 10 jaar oud?
Nieuwe modellen hebben
een zuiniger energielabel;
• Draai je (vaat)was op een
eco-programma en vermijd
de droger zoveel mogelijk;
• Gebruik een contactdoos
met een schakelaar om
stroomverbruik in stand-by
stand te voorkomen;
• Gebruik ledlampen, deze
verbruiken tot wel 90%
minder dan gloeilampen.

• Verwarm alleen ruimtes in
huis waar je veel bent, alleen
wanneer je thuis bent;
• Zet de thermostaat
minimaal één uur voordat
je gaat slapen op 15 graden;
• Ventileer goed overdag
om vocht te voorkomen.
Droge lucht verwarmt sneller
dan vochtige lucht;
• Houd gordijnen en rolluiken
in de avond zoveel mogelijk
gesloten zodat er minder
warmte verloren gaat;
• Zet een timer van 5 minuten
als je gaat douchen en
gebruik een waterbesparende
douchekop;
• Zet je cv-ketel op ecostand
en stel de cv-temperatuur
in op 60 graden, bekijk hoe
via zetmop60.nl.

Kruip lekker
dicht bij elkaar

Betaalbare
bespaarmiddelen
Woon je in een huurhuis of
heb je een beperkt budget
om verbeteringen in huis
door te voeren? Met een aantal
betaalbare middelen kun je
al veel besparen. Jij kiest wat
er bij jou past. Denk aan:
• Radiatorfolie tussen je
buitenmuur en radiator
om minder warmte te
verliezen via muren;
• Tochtstrips en -borstels op je
brievenbus en deuren om de
koude lucht buiten te houden;
• Waterbesparende douchekop
en mondstuk voor op je kranen
om water én gas te besparen;
• Een infraroodpaneel is ideaal
om plaatselijk te verwarmen
en veel zuiniger dan een
elektrisch kacheltje;
• Kozijnfolie om de isolerende
functie van je ramen te
verbeteren.

Je staat er niet alleen voor
De VoorzieningenWijzer

Energiebespaarcoach

Wist je dat de Parkstad
gemeenten ook extra service
bieden via De Voorzieningen
Wijzer? Vraag gratis een advies
gesprek aan. De adviseur bekijkt
dan samen met jou waar jij recht
op hebt en weet precies welke
toeslagen en/of regelingen er
voor jou gelden. Zo weet je zeker
dat je niets mis loopt. En dat
geeft rust!

Wil je ook energie besparen?
Maar kun je hier wel wat hulp
bij gebruiken? Dan kun je ook
een afspraak maken met onze
energiebespaarcoaches. Zij helpen
je de meest effectieve kleine
besparingsmaatregelen voor
jouw huis te vinden. De energie
bespaarcoach is tijdelijk gratis
voor huishoudens die ook recht
hebben op de energietoeslag.

Advies aanvragen of zelf
een check doen? Kijk op
datgeldtvoormij.nl.

Bel met de WoonWijzerWinkel
om het bezoek van de energiebespaarcoach op jouw adres
te plannen: 085 - 064 22 46
(ma t/m vr: 9.00 – 21.00 uur |
za: 9.00 – 13.00 uur) óf geef jouw
voorkeursdag en -tijd door via:
planjeenergiebespaarhulp.nl.

Van goed
advies krij g
je energie!

“Ik woon in een huurwoning
en de muren zijn niet goed
geïsoleerd. Vanwege de
stijgende energieprijzen
heb ik een paar tientjes
geïnvesteerd in radiatorfolie.
Na het aanbrengen merkte
ik al direct het verschil,
mijn woonkamer wordt
veel sneller warm. Had ik
dit maar eerder gedaan!”
Carl uit Parkstad

Ga je aan
de slag?

Het Verbond voor
Energierechtvaardigheid
is een initiatief van:

