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Repareren of vervangen?

Hou de verwarming
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Extra bespaarkansen

Check je apparaten!
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Heb je een terrasverwarmer,

Douchen kost veel

Tem je thermostaat!

besparen.Tijd om

Hou je huis warm

Is een apparaat oud
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kun je veel energie
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Ben je al 100% over op led?

6 beste tips!

1
Met je thermostaat

Liever led

maakt je huis ook klaar voor de toekomst.

veel minder energie.

Dromen onder de douche

Energie
conciërge

Aan de slag met de

Check je apparaten!

Energie
conciërge

de 6 beste tips!

Koelkast
en vriezer

Wist je dat je met je thermostaat wel €300 per jaar kan verdienen?
Wasmachine
en droger

Maximaal 20°C / actief 19°C

Niet thuis en nacht

Verlaag de temperatuur naar 15°C

Slaapkamers

Niet verwarmen / maximaal 10-30
minuten luchten overdag

Elke graad lager

Een besparing van € 100 per jaar

• Juiste temperatuur 3/4°C
te warm: schimmelvorming
te koud: kost meer energie
• Energielabel min. nieuw label B
• Oude koelkast of vriezer wegdoen
• Voorkom ijsaangroei

Vanaf
€ 50

• Was op 30-40°C
• 30-40°C eco = € 0,08, 60°C = € 0,21
• Was met volle trommel
• Gebruik eco-programma
• Droog de was buiten

€ 30

• Apparaat niet in gebruik, zet het uit

Aanschaf
in 15 jaar

Energiekosten
in 15 jaar

Totaal
in 15 jaar

1 lamp € 7

€ 11

€ 18

Halogeenlamp

5 lampen €12

€ 51

€ 63

Gloeilamp

9 lampen € 9

€ 73

€ 82

Met een waterbesparende douchekop gebruik je ongemerkt een stuk
minder energie en water. Zo heb je de douche van je dromen!

Hou je huis warm
Door kieren, kozijnen, ramen en deuren lekt de warmte makkelijk weg.
Zonde toch? Dit kun je eraan doen:

€ 50 - 100

Het repareren van een apparaat is meestal de beste optie. Maar een oude
vriezer of koelkast gebruikt zoveel energie dat het vaak wél de moeite loont
een nieuwe te kopen. Het materiaal van de oude apparaten wordt gerecycled.

Ben je nog niet over op 100% ledlampen? Per lamp die je vervangt,
bespaar je ongemerkt €50-70 in 15 jaar.

Ledlamp

Sluipverbruik

Besparing
per jaar

Repareren of vervangen?

Liever led

Type lamp

Advies

Apparaat

Tips voor jouw huis:

Met heerlijk dromen onder de douche spoel je al gauw 60 liter schoon
drinkwater weg. 10 minuten douchen per dag kost €180 per jaar per
persoon. Elke minuut die je korter doucht, levert je ca €18 per jaar.

Als je apparaten goed gebruikt, heb je minder energie nodig.
De grootste besparing bereik je bij de apparaten die je veel gebruikt.

Tem je thermostaat!

Thuis

Dromen onder de douche

Altijd repareren

Elektronica
Kleine huishoudelijke apparaten

Meestal repareren

Vaatwassers (vervangen bij label B of lager)
Wasmachines (vervangen bij label D of lager)

Meestal vervangen Koelkasten/vriezers (oud label A++ of lager)
Drogers (indien label A+ of lager)

Advies

Besparing
per jaar

Inrichting

• Met gordijnen voor het raam, bespaar
je energie, en het scheelt tocht.
• Zorg dat er niets voor de radiatoren
of de ventilatieroosters zit.

Tot circa
€ 100

Kieren

• Kieren dichten
• Brievenbusborstel
• Radiatorfolie

Tot circa
€ 50

Jouw huis toekomstklaar
Maak je huis klaar voor de toekomst en start met energie besparen.
Wij helpen je erbij! Dit jaar zijn er in gemeente Apeldoorn veel gratis producten
en activiteiten om stappen te zetten voor het verduurzamen van jouw woning.
De activiteiten in je buurt zijn gratis. De gemeente Apeldoorn krijgt extra geld
van het Rijk om mensen te helpen hun huis te verduurzamen.
Dus profiteer van de acties!

Brummen Energie
Oude Zutphenseweg 10
6964 CG Hall
info@brummenenergie.nl
www.brummenenergie.nl

