Energieweetjes

Energieweetje 1: Korter douchen
Douche maar 5 minuten en niet 10 minuten, besparing per jaar 10.950 liter
water.
Energieweetje 2: HR++ glas
Vervang enkel glas met HR++ glas. Hiermee bespaar je direct energie. Dit kan
wel tot 17% procent van je energie kosten besparen
Energieweetje 3: CV-ketel
Vervang jouw oude CV-ketel en boiler met een hoog rendement (HR) ketel.
Hiermee kun je € 200 aan stookkosten per jaar besparen. Ook zal je meer dan
300 m3 gas besparen als je de boiler verwijdert
Energieweetje 4: Isoleren
Isoleer je huis, denk aan spouwmuurisolatie (besparing 6m3 gas per m2),
Vloerisolatie besparing 10 tot 14% op je gasverbruik
Energieweetje 5: Verlichting
Gebruik LED lampen, hoeveel kun je besparen per jaar?
Als je 11 gloei- en halogeenlampen in je huis vervangt door led geeft dat een
besparing van zo'n € 35 per jaar op je energiekosten (prijspeil 2020)
Energieweetje 6: Diepvries
Wat is het verbruik van een diepvriezer?
Per jaar 380 kWh en € 65 energie kosten per jaar
Energieweetje 7: Wasdroger
Wat kost een wasdroger per jaar?
Verbruik 600 kWh en € 102 kosten aan energie per jaar
Energieweetje 8: Verwarming
Zet de verwarming 1 graad lager, dit bespaart 7% op je gasrekening, = € 50 pj
Energieweetje 9: Thermostaat CV
Bespaar op je gaskosten. Zet je thermostaat ’s nachts op 15 graden, bij
vloerverwarming op 17 of 18 graden

Energieweetje 10: Energielabel.
Let bij aankoop van een nieuw apparaat op het Energielabel. Dit laat zien welk
apparaat zuinig is met stroom en er zijn 7 energielabels A tot en met G
Energieweetje 11: Wasmachine
Wassen met een volle wasmachine en bij lage temperatuur bespaart minimaal
50% energie van de wasmachine
Energieweetje 12: Diepvriezer
Ontdooi de vriezer liefst 1 keer per 3 maanden. Bij 2 mm ijsvorming neemt het
energieverbruik 10% toe. Haal je dat ijs regelmatig weg, dan bespaar je tussen
de € 20 en € 50 per jaar
Energieweetje 13: Elektrische miniboiler
Stroomkosten € 64 per jaar bij gebruik 24 uur per dag
Energieweetje 14: Verbruik in huis
Koelkast 610 kWh / verlichting 485 kWh
Energieweetje 15: Kosten van de energie per eenheid
Stroom € 0,22 per kWh en gas € 0,70 per m3
Energieweetje 16: Gasverbruik
Je gasverbruik is 66% van je jaarlijkse energierekening
Energieweetje 17: Hoeveel stroom wek je op met een zonnepaneel van
300Wp op een dak op het zuiden? 270 kWh
Energieweetje 18: Wat kun je met een m3 gas?
5x douchen met een spaardouche, 1x in het bad, 6 hele maaltijden klaarmaken
Energieweetje 19: Wat kun je met 1 kWh?
20 maaltijden in de magnetron opwarmen, 4 avonden tv kijken, 30 uur je
koelkast laten koelen en vriezen
Energieweetje 20: Overstappen
Stap ieder jaar over en ontvang de scherpe welkomstkortingen en bespaar tot
€ 400 per jaar, ga naar www.energywakeup.nl

