Wassen
en drogen
  Doordat u zonnepanelen heeft kunt u beter de
wasmachine en droger overdag gebruiken. 
Niet thuis om deze aan te zetten? Tegenwoordig
hebben de meeste wasmachines en drogers en
startuitstelfunctie. Doe ’s avonds of ’s ochtends
de was erin en zorg dat die rond het middaguur
aanspringt.
  Gebruik de droger zo min mogelijk. Drogers
verbruiken veel energie. Door bijvoorbeeld een
kwart van de spullen die u normaal gesproken in
de droger doet op te hangen, bespaart u als snel
zo’n 150 kWh per jaar.
  Gebruik de eco-stand als uw was erg vies is.
De meeste wasmachines zijn voorzien van een
eco-stand of spaarstand. In deze stand duurt
de wasbeurt een stuk langer, maar er wordt wel
minder warm water (en dus minder energie)
verbruikt.
  Er zit bij wasmachines een enorm verschil in de
mate van energieverbruik. U kunt dit verbruik
goed vergelijken aan de hand van het energielabel.
Zo kan een wasmachine die qua aanschafprijs
duurder is, uiteindelijk toch goedkoper zijn
doordat u veel bespaart op energiekosten.

Verlichting
  M
 aak zoveel mogelijk gebruik van daglicht. 
Laat lampen alleen branden als het 
nodig is en doe de lichten uit als er 
niemand aanwezig is. Doe ook lampen 
uit als u voor een korte tijd de ruimte verlaat.
  Vervang halogeenspotjes voor eco-halogeen
lampen (30% zuiniger) of LED-lampen (80%
zuiniger). Bovendien gaan deze spotjes ook 10x
langer mee dan de standaard halogeen lamp.
  Tuinverlichting op zonne-energie levert een
goede besparing op. Deze verlichting schakelt
na zonsondergang automatisch aan en brandt
vervolgens een paar uur.

Tips voor
het besparen
van energie

Koelen
en vriezen
  Z
 et de koelkast niet te dicht bij de verwarming,
het fornuis of in de zon. Zorg dat er 
minimaal 10 cm ruimte is aan de achterkant
van de koelkast. Dan kan de koelkast haar
warmte kwijt.
  Wilt u warm eten bewaren, laat het dan eerst
buiten de koelkast afkoelen. Andersom: leg
bevroren producten de avond voor gebruik in
de koelkast. Door de kou die vrijkomt bij het
ontdooien, hoeft de koelkast minder hard te
werken.
  Open de deur van de koelkast zo weinig en zo
kort mogelijk. Zo gaat minder kou verloren.
  Uw vriezer regelmatig ontdooien is belangrijk,
hierdoor werkt de vriezer efficiënter en gebruikt
deze minder energie. Ontdooi de vriezer altijd
als er meer dan 4 mm ijs aan de randen zit.
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Heeft u hier vragen over?
Neem dan gerust contact op
met onze energieconsulent via
0900 - 9678 of stuur een e-mail
naar info@dewoonplaats.nl.

voor duurzame woningen

Wij helpen
u graag verder!
U woont in een duurzame woning van De Woonplaats.
U heeft waarschijnlijk zonnepanelen, soms een
warmtepomp, zonneboiler of andere innovatieve
verwarmingstechniek. Uw woning is zeer goed
geïsoleerd, dat brengt allerlei voordelen met zich mee.
Comfort én een lagere energierekening.
Wilt u optimaal gebruik maken van uw woning met
behoud van een lage energierekening is het wel
raadzaam om ook in een duurzame woning bewust
te blijven omgaan met energie.
In dit boekje vindt u verschillende tips voor
energiebesparing in uw duurzame woning.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze
energieconsulent via 0900 - 9678 of stuur een 
e-mail naar info@dewoonplaats.nl.

tip

Verwarming
en verkoeling
  U woont in een zeer goed geïsoleerd huis, 
de thermostaat kunt u hierdoor anders gaan
gebruiken. U kunt het best zo min mogelijk aan
de thermostaat komen. Zet deze dus niet terug
naar 15 graden wanneer u naar bed gaat, maar laat
deze op een constante temperatuur staan! Het op
constante temperatuur houden van de woning kost
minder energie dan het steeds opnieuw moeten
verwarmen van de woning.
  Een airco lijkt vaak ideaal, maar is een echte
energievreter. Beter is het om een ventilator te
gebruiken. Dat bespaart u veel energie.
  In een goed geïsoleerd huis blijft koele of warme
lucht langer hangen. Houd hier rekening mee door
maar kortstondig te luchten. Wanneer de warmte/
koelte binnen is, is vervolgens moeilijk om deze
weer buiten te krijgen.
  Als u uw huis wilt doorluchten door middel van het
open zetten van ramen, doe dit dan maximaal 10
minuten per dag. Het ventilatiesysteem zorgt uit
zichzelf voor een gezond binnenklimaat.

Maak overdag goed gebruik van uw
zonnepanelen. Als de zon schijnt is het
een goed moment om huishoudelijke taken te
doen die elektriciteit kosten, zoals stofzuigen,
(af )wassen of opladen van apparaten.

Koken
Wanneer u verhuist naar een
energiezuinige woning van
De Woonplaats ontvangt u een inlog
om uw energieverbruik te monitoren.
Hier kunt u zien welke energie de
woning opwekt indien uw woning
beschikt over zonnepanelen en
hoeveel u verbruikt. Controleer dit
regelmatig en wordt zo bewust van
uw energie uitgaven.

  Maak het filter van de afzuigkap regelmatig
schoon. Als er veel stof in het filter zit moet 
de afzuigkap harder werken.
  Gebruik een afwasbak, hiervoor is minder 
warm water nodig dan wanneer u de kraan 
open laat staan tijdens het afwassen of de 
wasbak vol laat lopen.
  Spaar afwas op. Een grote afwas met de hand
kost minder warm water dan drie kleine. Zet de
vaatwasser pas aan als deze vol is. Gebruik liefst
een zuinige vaatwasser met energielabel A.
  Een magnetron verbruikt veel energie, gebruik
deze dus zo min mogelijk.

Douchen
  Gemiddeld staan we acht minuten per douchebeurt
onder de douche. Als u dit verminderd naar vijf
minuten bespaart u daarmee 30 liter warm water!
  Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen,
wassen of scheren. Zo verbruikt u ongemerkt 
veel water.
  Gebruik een waterbesparende douchekop. Zo’n
douchekop gebruikt 40% minder water en 25%
minder energie voor het verwarmen van het water.
  Wilt u echt graag besparen? Douche dan een aantal
graden kouder. Even wennen misschien, maar
kouder douchen bespaart u niet alleen energie, 
het schijnt ook nog eens heel gezond te zijn.

Apparaten
  Doordat u zonnepanelen heeft kunt u beter
elektrische apparaten gebruiken als de zon schijnt.
Laad bijvoorbeeld apparaten zoals telefoons,
laptops, elektrische auto’s overdag op, 
als de zon schijnt.
  Let op energie-labels en keurmerken van apparaten.
Hoe hoger en groener het label, des te zuiniger
het apparaat. Energielabel A(++) is het meest
energiezuinig.
  Vergelijk bij aankoop van een apparaat niet alleen
de aanschafprijs, maar ook de energiekosten.
Steeds vaker staan in winkels of op internet bij het
prijskaartje ook de verbruikskosten vermeld.
  Apparaten die het meeste energie verbruiken zijn
elektrische boilers, waterbedden, airconditioners,
koel/vriesapparatuur en wasdrogers.
  Zet apparaten uit als u ze niet gebruikt! Veel
apparaten gebruiken ook energie als u ze niet
gebruikt of op stand-by laat staan.
  Laad elektrische apparaten niet langer op dan
nodig. Wanneer uw apparaat volledig opgeladen
is kunt u deze het beste direct uit het stopcontact
verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische
tandenborsten en telefoon. Apparaten die in het
stopcontact zitten, maar niet in gebruik zijn,
verbruiken wel energie. Door deze opladers uit het
stopcontact te halen is er minder sluipverbruik.
Daarnaast voorkomt u dat uw apparaten en/of de
accu’s lui worden.

