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Tips om te besparen 
op uw energierekening

Veel mensen maken zich zorgen over de stijgende energieprijzen. Energie besparen kan soms al 
heel makkelijk. Iedere tip helpt u uw energierekening een beetje meer te verlagen.

17 tips om uw energierekening te verlagen

01

Minder kamers in 
huis verwarmen

Zet de verwarming alleen aan in de 
kamers waar u zit. En houd alle deuren 
dicht. 

02

Minder lang 
douchen 

U bespaart water, maar natuurlijk vooral 
gas. Tip: Douche eens de lengte van uw 
favoriete muzieknummer of gebruik een 
douchetimer.

03

Apparaten 
niet op 
stand-by 

Laat elektrische apparaten niet op 
stand-by staan, maar zet ze helemaal uit. 
Tip: gebruik hiervoor een stekkerdoos 
met schakelaar.

Vast of variabel tarief bij uw energieleverancier? 
Vast: U weet waar u aan toe bent. Maar blijft het hogeretarief betalen, ook als de 
prijzen weer dalen.
Variabel: Is de prijs hoog? Dan betaalt u ook een hoger tarief voor energie op dat moment. Weer lagere prijzen? Uw 
energierekening daalt mee. 

04

De thermostaat 
een graadje 
lager

Zet de thermostaat 1°C lager. 
Tip: zet de thermostaat een uurtje
voor u gaat slapen, lager. 

05

Was aan de 
waslijn

Droog uw was aan de waslijn als u 
ruimte hebt. Alles dat u niet in de 
droger hoeft te doen, scheelt u energie. 

06

Tochtstrips 

Plaats tochtstrips bij deuren en ramen. 
Tip: Plaats een tochtborstel voor de 
brievenbus. 

07

Radiatorfolie 
achter de 
verwarming

Warmte blijft beter in uw woning 
hangen. 

08

Radiatoren 
vrij

Hang geen gordijnen voor uw 
verwarming. En plaats in de winter 
geen grote meubels dicht bij uw radiator.

09

Op 40°C 
wassen

Het is niet vaak nodig 
om heter dan 40°C te wassen. 
Tip: Draai een was met een volle 
wasmachine. 

10

Led-lampen 

Wacht niet tot uw lampen kapot gaan. 
Vervang gloeilampen door led-lampen.

11

Deurdrangers

Plaats deurdrangers in huis.
Tip: Geen deurdrangers mogelijk omdat 
u kleine kinderen hebt? Sluit dan goed 
deuren en ramen in kamers waar uw 
verwarming aan staat. 

12

De vriezer 
op max. -18°C

Als je de vriezer gebruikt zet hem dan 
maximaal op -18°C.

13

De vaatwasser 
vol

Zet uw vaatwasser aan als deze 
helemaal vol is. Wast u met de hand af? 
Gebruik dan een teiltje. 

14

De juiste vlam 
en de deksel 
op de pan

Zorg dat de gasvlam onder de pan blijft. 
Doe ook altijd de deksel op de pan. 
Eten kookt eerder en wordt sneller gaar, 
dit scheelt in gasverbruik. 

15

Zuinig de 
koelkast 
koelen

Laat spullen uit de diepvries in je 
koelkast ontdooien. Ontdooi ook de 
koelkast en vriezer regelmatig. 
Tip: Zet beide 10 cm van de muur af.

16

Radiatoren 
regelmatig 
ontluchten

Als er teveel lucht in de leidingen zit 
werkt de verwarming niet
optimaal dit kost extra energie.
Tip: vul tevens de CV-ketel bij.

17

Goede
ventilatie
in huis

Verse lucht is belangrijk voor de 
gezondheid. Tip: open even s’ochtends 
de ramen/deuren om verse lucht binnen 
te laten.

Hebt u moeite om uw energie-
rekening (of andere 

rekeningen) te betalen? 
Meldt u dan bij Eerste Hulp bij 
Geldzaken. Samen zoeken we 

naar een oplossing.
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Eerste Hulp Bij Geldzaken (073) 615 51 55 
teamEHBG@s-hertogenbosch.nl 


