Duurzaam
woongenot
Voordat u als nieuwe huurder uw woning
betrekt, passen wij de woning aan naar de
eisen van deze tijd. We verduurzamen onze
eengezinswoningen naar minimaal energie
label B, omdat we het belangrijk vinden dat
u woont in een warm en comfortabel huis
met lagere energielasten. Dat is niet alleen
goed voor uw portemonnee, maar ook voor
het klimaat!

U bent huurder van een verduurzaamde woning.
Dat betekent onder andere dat uw woning heel
goed geïsoleerd is. Afhankelijk van het type woning
isoleren we bijvoorbeeld het dak, de deuren en de
muren. Ook vervangen we vaak het glas, zodat de
woning minder warmte verliest waardoor u minder
energie verbruikt.
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Door goed te ventileren, zorgt u ervoor dat het vocht
naar buiten gaat.
		 Zet uw ramen elke dag een tijdje open.
		 Houd de ventilatieroosters altijd open.
		 Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem?
		 Zet dit dan nooit helemaal uit.

Tips voor duurzame huurders
We hebben een aantal tips voor u op een rij gezet
om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van uw
goed geïsoleerde huis en uw energierekening zo laag
mogelijk te houden:
		Zet uw thermostaat ’s nachts of als u overdag
weg bent niet lager dan 15 graden. In goed
geïsoleerde woningen wordt het in die situaties
vaak niet kouder dan 15 graden omdat het
huis de warmte goed vast houdt. Als u de
thermostaat weer hoger zet, warmt het huis
snel weer op naar de gewenste temperatuur.
		In een geïsoleerd huis is het belangrijk om goed
te ventileren voor gezonde lucht in huis. Iedere
bewoner produceert iedere dag een aantal
liter vocht. Dat vocht is schadelijk voor het
huis en uiteindelijk ook voor uw gezondheid.
Het kan bijvoorbeeld schimmel op de muren
veroorzaken, hout gaat sneller rotten, verf
bladert af en de lucht droogt langzamer op,
waardoor u meer energie nodig heeft om het
huis te verwarmen.

			

Extra besparen
 ok in een verduurzaamde woning is het
O
belangrijk dat u bewust om blijft gaan met energie.
Dit om uw energierekening zo laag mogelijk te
houden. Hier een aantal extra tips om bewust met
energie om te gaan en nog meer te besparen:
	Kijk bij de aanschaf van huishoudelijke
apparatuur, zoals een vaatwasser of een
wasmachine, goed naar het energielabel. Hoe
lager, hoe beter!
	Douche korter, gebruik een waterbesparende
douchekop en laat de kraan niet lopen tijdens
het tandenpoetsen, wassen of scheren. Een
aantal graden kouder douchen, bespaart ook
veel energie.
	Gebruik LED-lampen en vervang
halogeenspotjes voor eco-halogeen lampen.
Doe de lampen alleen aan als het nodig is en
als u deze ook echt gebruikt.

Meer weten over duurzaamheid bij De Woonplaats?
Kijk dan op deduurzamewoonplaats.nl

