Meer weten?
Wil je meer weten over de buurtacties, energie besparen en
comfortabel wonen? Neem contact op met de energiecoaches
via www.drechtsestromen.net. Voor bewoners door bewoners.

www.drechtsestromen.net

Maak een huisscan!
Op www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht kun je een online
huisscan maken en advies krijgen wat de mogelijkheden zijn
om in je woning energie te besparen.

www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht

Je bespaart: €80 per jaar

Je bespaart: €90 per jaar

Zet je thermostaat voor het
slapen gaan op 15 graden

Trek de stekkers van apparaten die
je niet gebruikt uit het stopcontact

Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 graden. Doe dit al een
uurtje voordat je gaat slapen. De warmte blijft namelijk
altijd nog even hangen in huis. Je kunt tot €80 per jaar
besparen door je thermostaat ‘s nachts op 15 graden te
zetten. Extra geld verdien je door je thermostaat al een
uur eerder lager te zetten.

Sommige apparaten die op stand-by of uit staan,
gebruiken toch energie als de stekker nog in het
stopcontact zit. Trek de stekkers uit het stopcontact
om het sluipgebruik te voorkomen. Of gebruik een
stekkerdoos met een aan/uitknop. Dat is niet alleen
zuiniger, maar ook (brand)veiliger en handiger (met één
knop kun je alles bedienen). Met deze tip kun je tot wel
€90 per jaar besparen.

Je bespaart: €240 per jaar

Zet de verwarming alleen aan in
de kamers waar je aanwezig bent

Zet iedere ochtend de ramen
even open om te luchten

Verwarm alleen ruimten waarin je op dat moment
aanwezig bent en houd de tussendeuren gesloten. Zo
houd je de warmte beter vast. En je stookt niet onnodig
ruimtes warm die je dan toch niet gebruikt. Hiermee kun
je tot wel €240 per jaar besparen.

Dit lijkt misschien gek, maar door de ramen open te
gooien verdwijnt de vochtige lucht uit huis. En daar
komt droge lucht voor in de plaats. Doordat droge lucht
veel sneller opwarmt dan vochtige lucht, bespaar je dus
op je verwarmingskosten.

Je bespaart: €25 per jaar

Douche maximaal 8 minuten
Iedere dag 1 minuut korter douchen bespaart
al gauw zo’n €25 per jaar aan stookkosten.

