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Duurzaamheid, CO2-uitstoot, klimaatakkoord; allemaal onderwerpen 
die u dagelijks voorbij ziet komen. Maar wat kunt u nu zelf doen om 
energie te besparen? En wat levert dat u dan op? We hebben dit 
boekje samen met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal voor u 
opgesteld om u inspiratie te bieden en praktische tips te geven om 
aan de slag te gaan met het verduurzamen van uw woning. 

Wat is er aan de hand?
Het is eigenlijk heel simpel: we gebruiken met z’n allen heel veel energie,  
en daardoor komt er CO2 in de lucht. Die enorme CO2-uitstoot draagt bij aan de 
opwarming van de aarde. Daarom is in 2015 met het Klimaatakkoord van Parijs 
besloten om de opwarming van de aarde onder de 2° Celsius te houden.

Wat betekent dat voor mijn woning?
Om de opwarming te beperken, moeten we de CO2-uitstoot drastisch verminderen. 
Een groot deel van de uitstoot ontstaat door het verbruik van aardgas voor de  
verwarming van woningen en kantoren en door het gebruik van elektriciteit.  
Hier ligt dus uw kans: hoe energiezuiniger uw woning, des te minder CO2-uitstoot. 
Een energiezuinig huis heeft bijvoorbeeld goede isolatie, hr++-glas en zonnepanelen. 

Duurzaamheid is mooi, en nog mooier als het wat oplevert.

Met de informatie in dit boekje kunt u direct aan de slag om duurzamer te wonen
én mogelijk te besparen op uw woonlasten. 

Wij wensen u veel leesplezier.
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Tip
Bent u benieuwd of u veel  

of weinig energie verbruikt? 

Doe dan de check op  

vergelijkmijnenergieverbruik.nl  
(u heeft hiervoor uw jaarverbruik 

van gas en stroom nodig).



Gas
Stroom
Netto vaste kosten

Gemiddeld
€1.765 per jaar

per huishouden
€ 640 € 1.090

€ 35
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Uw energieverbruik
en het klimaat
Het energieverbruik van woningen doet ertoe voor het klimaat. 
De hoeveelheid CO2 die vrijkomt door het jaarverbruik van gas en 
stroom van alle woningen is vergelijkbaar met 16% van de totale 
jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland. 

De jaarlijkse energierekening
In 2020 betaalt een huishouden 

gemiddeld 1.765 euro per jaar voor 

energie. Het jaarverbruik voor gas 

was in 2017 gemiddeld 1.340 m3 gas, 

en voor stroom 2.830 kWh. U betaalt 

jaarlijks ook vaste kosten voor het 

energiebedrijf (136 euro) en voor 

netbeheer (426 euro), en u krijgt een 

vast bedrag aan energiebelasting te

rug (527 euro). Al met al zijn de vaste 

kosten zo’n 35 euro per jaar.

Vrijstaande woningen verbruiken meer 
gas dan appartementen
Een vergelijking van uw verbruik met 

het gemiddelde zegt niet zoveel.  

Het gasverbruik verschilt nogal  

per type woning en huishoudsamen

stelling. Doe de check op

vergelijkmijnenergieverbruik.nl
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Tip
Wilt u aardgasvrij gaan wonen, 

maar weet u niet waar u moet 

beginnen? Kijk op milieucentraal.nl/ 
wonen-zonder-aardgas voor een 

stappenplan.
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Van het aardgas af 
met duurzame verwarming
In bijna alle Nederlandse woningen werkt de verwarming op aardgas, 
en daarbij komt het broeikasgas CO2 in de lucht. De Nederlandse 
overheid streeft naar een halvering van de uitstoot van broeikas-
gassen in 2030. In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. 
U bereidt uw huis hierop voor door goed te isoleren, slim te verbouwen 
en u op tijd te verdiepen in alternatieven voor de cv-ketel.

Het is een hele uitdaging om alle 

stroom en de warmte voor warmte

netten duurzaam op te wekken.  

De ruimte voor windmolens, zonne

panelen, geothermie (aardwarmte)  

en biomassa kent grenzen, zelfs met 

de Noordzee erbij. Daarom begint 

duurzaam verwarmen met het be

sparen van energie. En besparen 

begint met het beter isoleren van 

uw huis. Zorg voor betere ventilatie 

met minder tocht en laat alvast slim 

leidingen of stroomdraden trekken. 

Maar zo goed mogelijk isoleren levert  

meestal meteen voordeel op: je 

verbruikt namelijk veel minder gas.  

Is jouw huis in 2006 of later gebouwd? 

Dan is de isolatie vaak al op orde.



Isolatie dak
Isolatie onderkant vloer
Isolatie buitenmuren
Hr++-glas

Berekend voor een hoekwoning, verwarmd met een hr-ketel.

600 m³

Goede isolatie
Gasverbruik per jaar

Gasverbruik per jaar

Geen isolatie

2.800 m³
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De voordelen van goede isolatie
  U bespaart op uw energiekosten.

  U woont in een comfortabeler 

huis. Tocht verdwijnt, evenals 

condens op de ramen, u krijgt  

warmere voeten en heeft minder 

last van geluidsoverlast van 

buitenaf.

  U investeert in de waarde van uw 

huis. Woningen met Energielabel 

A worden sneller verkocht en 

leveren een hogere prijs op.

  U draagt een steentje bij aan  

een beter klimaat.

Kijk naar het bouwjaar van je woning
Sinds de oliecrisis in de jaren 70 

worden huizen geïsoleerd. Tot 1992 

werd er niet meer gedaan dan een 

dun laagje isolatie en standaard 

dubbel glas in de ramen. Nu worden 

er bij nieuwbouw veel hogere 

isolatiewaarden toegepast.

Een goed begin is ...
goede isolatie
Het goed isoleren van uw huis is een belangrijke stap om het verbruik van 

energie te verminderen. Goede isolatie scheelt in dit voorbeeld per jaar  

1.700 euro en heel veel CO2! Het is een extreem voorbeeld, de meeste huizen 

hebben wel een bepaalde vorm van isolatie. Maar het maakt duidelijk dat  

isolatie echt belangrijk is voor duurzaam wonen.



Als we willen wonen zonder aardgas, 

is matige isolatie onvoldoende.  

Bij het verbeteren van isolatie gaat 

het dus om twee dingen:

  Onderdelen van de woning die 

niet geïsoleerd zijn, meteen voor

zien van (zeer) goede isolatie.

  Onderdelen van de woning die 

matig geïsoleerd zijn, vervangen 

door of aanvullen tot (zeer)  

goede isolatie.

Welke isolatie is nodig? 
Goede tot zeer goede isolatie is nodig 

om comfortabel aardgasvrij te wonen. 

In nieuwbouw is dat standaard, maar 

in veel bestaande huizen is er nog 

veel te winnen. 

In veel huizen is zeer goede dak

isolatie (Rc 4) en zeer goede vloer

isolatie (Rc 3,5) haalbaar. Als een huis 

is gebouwd met een spouw (bouwjaar 

na 1920), is spouwmuurisolatie vaak 

een eerste stap. Dit kan gecombineerd 

worden met isolatie aan de buitenkant 

of binnenkant van de gevel, maar dat 

is vaak behoorlijk ingrijpend. In be

staande kozijnen is (soms met enige 

aan passingen) hr++glas te plaatsen, 

wat voor bestaande woningen vol

doende is. Voor triple glas zijn meestal 

nieuwe kozijnen nodig.

Tip
Kijk op: milieucentraal.nl/isoleren- 
en-besparen en doe de isolatie

check om erachter te komen of 

je huis klaar is voor aardgasvrij 

wonen.

Tip
Ontdek via energiebespaarders.nl/
abnamro in 3 stappen de kosten 

en opbrengsten van  

energiebesparende maatregelen 

in uw specifieke situatie.



Eenmalige kostenMaatregel

€ 4.700

€ 1.600

€ 3.500

€ 2.100

€ 750

€ 230

€ 350

€ 700

8%

7%

6%

11%

Isolatie schuin dak, 
verwarmde zolder (Rc 4)
Isolatie schuin dak, 
verwarmde zolder (Rc 4)

Isolatie onderzijde vloer
begane grond (Rc 3,5)

Vervanging enkel glas 
door hr++-glas

Isolatie spouwmuren (Rc 1,7)

Besparing per jaar (€) Te vergelijken met 
spaarrente van
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Gunstiger dan sparen
Isoleren kan u meer opleveren 

dan een spaarrekening. Heeft u 

voldoende spaargeld (meer dan 

een noodzakelijke buffer voor 

onverwachte uitgaven) dan kan het 

slim zijn om te bekijken of het de 

moeite waard is om uw spaargeld 

in de verduurzaming van uw 

huis te steken. Een investering in 

energiebesparende maatregelen  

kan meer opbrengen dan de rente  

op uw spaarrekening. 

Geen grote verbouwing
Het aanbrengen van isolatie is vaak 

een overzichtelijke klus zonder al te 

veel gedoe. Zo is spouwmuurisolatie 

in een halve of hele dag klaar. 

Vloerisolatie wordt in de kruip

ruimte aangebracht; zo heeft u er 

in de woonkamer geen overlast van.

Bij een gasprijs van 81,4 cent per m3 (prijspeil 2020). Berekend voor een gemiddelde hoekwoning 
met een hr-combiketel, met als uitgangssituatie ‘geen isolatie en enkel glas’. De besparingen met als 
uitgangssituatie ‘matige isolatie en gewoon dubbel glas’ zijn een stuk lager. Voor het berekenen
van rendementen vergeleken met spaarrente, zie milieucentraal.nl/rendement.



Tip
Meer voorbeelden en informatie 

vindt u op verbouwwijzer.nl.

02



17

Krijg geen spijt 
van verbouwingen
Of u nu grootscheeps gaat verbouwen of een onderhoud uitvoert: 
het is een kans om uw huis geschikt te maken voor aardgasvrij 
wonen. Het is zonde om zo’n kans te laten liggen. Later kost het veel 
meer geld en werk om het alsnog te realiseren. 

7 voorbeelden 
  Kozijnen vervangen?  

Kies voor isolerende kozijnen  

en triple glas. 

  Kozijnen schilderen?  

Laat standaard dubbel glas  

vervangen door veel beter 

isolerend hr++glas. 

  Zolderkamer verbouwen of 

dakkapel plaatsen? Isoleer het 

dak meteen zeer goed.

 

  Nieuwe keuken? Kies meteen 

voor inductie, of laat in elk geval 

een aparte groep plus leiding 

aanleggen voor als u later een 

inductiekookplaat neemt.

 

     

 

Aanbouw plaatsen? Kies voor 

zeer goede isolatie van dak, 

buitenmuur en vloer. 

   Laat u de woonkamer stuken? 

Plaats aan de binnenzijde van 

de buitenmuren een isolerende 

voorzetwand, ook als u al 

spouwmuurisolatie heeft. 

    Denk bij iedere klus of  

verbouwing aan ventilatie:  

laat ventilatieroosters plaatsen 

in nieuwe ramen of kozijnen. 

En laat in de woonkamer, 

keuken en badkamer meteen 

een ventilatieunit plaatsen die 

de warmte terugwint.

1 5

6

7

2

3

4
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Hieronder een eerste kennismaking

Volledige warmtepomp
Een volledig elektrische warmtepomp 

zorgt voor verwarming van uw huis 

en warm water in de douche en  

keuken. Hij vervangt uw hrketel  

op gas: die kan dus de deur uit.  

Belangrijke voorwaarden voor  

de overgang naar een volledig  

elektrische warmtepomp zijn  

een goed geïsoleerd huis, en  

vloerverwarming of radiatoren die 

voldoende warmte geven bij lage 

temperatuur. Check dus eerst of je 

huis geschikt, of geschikt te maken is.

Een volledige warmtepomp haalt 

warmte uit de lucht, bodem of het 

grondwater en maakt daar met een 

elektrische ‘pomp’ een bruikbare 

temperatuur van. Een volledige 

warmtepomp wordt gecombineerd 

met een voorraadvat voor warm 

water.

Hybride warmtepomp
Is een volledige warmtepomp nog 

niet aan de orde? Overweeg om 

je nieuwe hrketel te combineren 

met een zonneboiler en/of hybride 

warmte pomp. Een hybride warmte

pomp zorgt voor een groot deel van 

de verwarming van uw huis. Als het 

buiten te koud is, springt de hrketel 

bij. De hrketel zorgt ook voor warm 

water in de douche en de keuken.

Cv-ketel vervangen? Verdiep 
u op tijd in de mogelijkheden.

Wacht niet met informatie zoeken totdat de ketel stuk is. U zit dan 
in de kou en heeft meteen een nieuwe nodig. Grote kans dat u geen 
tijd neemt om alle alternatieven goed te onderzoeken en af te wegen.



Tip
Lees meer over alle mogelijk

heden, kosten, besparingen en 

subsidies op milieucentraal.nl/
duurzaam-verwarmen.
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Voor een hybride warmtepomp is het 

nodig dat uw huis overal (dak, gevel, 

vloer, ramen) isolatie heeft.  

Matige isolatie is al genoeg.  

Een hybride warmtepomp haalt met 

een soort ‘aircounit’ warmte uit  

de buitenlucht en maakt daar een 

bruikbare temperatuur van.  

Een hybride warmtepomp is goed

koper dan een volledig elektrische 

warmtepomp. U kunt hem tegelijk 

met een nieuwe hrketel kopen, of 

combineren met uw huidige hrketel.

Zonneboiler
In de zomer levert de zonneboiler 

bijna al uw warme water. In de winter 

springt de cvketel of warmtepomp 

bij: u heeft dus altijd een warme  

douche. Met een zonneboiler  

bespaart u over het hele jaar  

ongeveer de helft op uw  

energiekosten voor warm water.

Douche met warmteterugwinning
Een douche met warmteterugwinning 

gebruikt wegstromend douchewater 

om koud water voor te verwarmen, 

zodat de verwarmingsinstallatie 

minder hard hoeft te werken. 

Dat scheelt energie. Het systeem 

wordt geplaatst in de afvoerpijp of in 

de douchebak. Gaat u de badkamer 

vernieuwen? Dat is meteen een goed 

moment om een douche met 

warmteterugwinning te plaatsen.

Infraroodpanelen
Infraroodpanelen geven stralings

warmte af naar een bepaalde plek in 

de kamer (bijvoorbeeld de werktafel 

of de zithoek). Zit u in de stralings

warmte, dan voelt dat comfortabel, 

ook al is de luchttemperatuur lager. 

Net zoals het in de lente in de zon 

behaaglijk kan zijn ondanks een lage 

temperatuur. Infraroodpanelen zijn 

vooral geschikt als energiezuinige  

en comfortabele bijverwarming,  

en alleen in bijzondere gevallen  

geschikt als hoofdverwarming  

(denk daarbij dan aan een klein,  

goed geïsoleerd appartement).



10 zonnepanelen
van 3.000 Wattpiek
Omvormer, installatie en btw

Vraag de btw op zonnepanelen 
terug aan de Belastingdienst

€ 700
Goedkoper

Feitelijk
betaalt u € 4.000

Jaarlijks produceren deze 10 zonnepanelen 2.600 kWh elektriciteit.

Kosten en opbrengst

€ 4.700

€ 600
t.w.v.

04
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Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk 

én steeds betaalbaarder. De afge

lopen 5 jaar zijn ze zo'n 25 procent 

goedkoper geworden. In de zomer 

werken ze op volle toeren, maar ook 

bij bewolkt weer en in de winter 

wekken ze stroom op. 

Zonnepanelen kunnen op een duur

zame manier een groot deel van jouw 

stroom leveren. Zonlicht is namelijk 

onuitputtelijk en bij het omzetten van 

zonlicht naar elektriciteit ontstaan 

geen broeikasgassen of schadelijke 

stoffen.

Investeren in zonnepanelen geeft 

gemiddeld gezien een rendement  

dat vergelijkbaar is met een rente van 

6 procent op een spaarrekening.

Laat de zon voor je werken
Zonnepanelen zijn tegenwoordig een heel gewoon onderdeel van het 
straatbeeld. 1 op de 10 van de woningen heeft ze. Zonnepanelen zijn 
betaalbaar, leveren flink wat op en zijn makkelijk op het dak te leggen.

Tip
Ga naar milieucentraal.nl/zonnepanelen.





Sluit alle deuren
in huis en verwarm 
alleen de ruimtes 
waar u veel bent

Tip
Met een deurdranger gaan  

deuren automatisch dicht.

25

€ 250
per jaar

Bespaar 
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Nieuwe koelkast? Let op de plusjes!
Heeft u een nieuwe koelkast of  

vriezer nodig? Een koelkast of vriezer 

met A+label lijkt misschien zuinig, 

maar gebruikt 2 keer zoveel stroom 

als een A+++koelkast. Voor een  

koelvriescombi is de besparing  

30 euro per jaar.

Vervang uw oude koelkast of vriezer
Is uw koelkast 8 jaar of ouder?  

Dan loont het om deze stroomslurper 

te vervangen door een nieuw,  

energiezuinig exemplaar. De oude 

koelvriescombinatie verbruikt  

gemiddeld 68 euro per jaar, 

terwijl een nieuwe met een  

A+++label slechts 36 euro per jaar 

verbruikt. Wacht dus niet tot uw oude 

koelkast kapotgaat, maar investeer 

nu alvast in een nieuw exemplaar. 

Doe uw tweede koelkast de deur uit
1 op de 5 Nederlanders heeft meer 

dan één koelkast in huis. U ook?  

Het kan geen kwaad te overwegen  

of u deze ook echt nodig heeft.  

Doe de tweede koelkast weg of zet 

hem alleen aan tijdens feestjes, 

en bespaar jaarlijks 230 kWh ofwel  

50 euro.

Hoe zuinig is zuinig?
Kies apparaten bewust



Aanschaf € 660 Energie
€ 360

Wasdroger A++

Kosten na 
12 jaar € 1.020

A++

Aanschaf € 470 Energie
€ 860

Kosten na 
12 jaar € 1.330

B

Wasdroger A++ verbruikt 40 procent van de stroom 
die een wasdroger met label B nodig heeft.

Goedkope wasdrogers hebben hoge energiekosten.

Wasdroger B condens

Aanschaf € 660 Energie
€ 360

Wasdroger A++

Kosten na 
12 jaar € 1.020

A++

Aanschaf € 470 Energie
€ 860

Kosten na 
12 jaar € 1.330

B

Wasdroger A++ verbruikt 40 procent van de stroom 
die een wasdroger met label B nodig heeft.

Goedkope wasdrogers hebben hoge energiekosten.

Wasdroger B condens

Goedkoop is duurkoop
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Een goedkope wasdroger
is duurder dan u denkt
Bent u op zoek naar een nieuwe 

wasdroger? Bedenk dat goedkoop 

duurkoop is. De goedkoopste was

drogers hebben hoge energiekosten. 

Een duurdere warmtepompdroger 

met A++ verbruikt maar 40 procent 

van de stroom die een wasdroger 

met label B nodig heeft.

Wat led je?
Tien jaar na het eerste verbod op 

gloeilampen zijn ledlampen in vrijwel 

alle soorten, maten en tinten te koop. 

Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, 

betaalt u op de lange termijn veel 

minder voor led door het lage ver

bruik en de lange levensduur.  

Een ledlamp is 90% zuiniger dan  

een gloeilamp en verbruikt  

85% minder stroom dan een  

halogeenlamp. Toch zijn er gemid

deld nog 24 onzuinige gloei en 

halogeenlampen te vinden in  

Nederlandse huizen. Zonde, want als 

u de gloeilampen en halogeenlampen 

vervangt door ledlampen, scheelt dat 

ieder jaar 55 euro aan stroomkosten.



0606
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Verwarmen zonder verspilling
Met een paar makkelijke tips verwarmt u uw huis zonder verspilling. 
Het kost niets extra’s, u hoeft alleen maar slim met de verwarming 
om te gaan. Sommige dingen doet u misschien al, maar het is de 
moeite waard om alle onderstaande tips toe te passen.

 Verwarm alleen waar u bent  

 Sluit alle deuren in huis en   

 verwarm alleen de ruimtes waar  

 u veel bent. Met een deurveer  

 gaan deuren automatisch dicht.  

 Met deze tip bespaart u  

 gemiddeld 250 euro per jaar. 

 

    Lager als u slaapt  

Zet de thermostaat 's nachts op 

15 graden, en bespaar gemiddeld 

100 euro per jaar. Maar: heeft u 

vloerverwarming? Zet de thermo

staat dan op 17 of 18 graden, 

anders duurt het opwarmen  

te lang. 

    Elke graad telt 

Zet de thermostaat als u thuis 

bent één graad lager dan u  

gewend bent. Daarmee bespaart 

u 100 euro per jaar. Als u iets 

aan het doen bent, is 19 graden 

vaak warm genoeg. 

      Lager als er niemand is  

Zet de thermostaat op 15 graden 

als er overdag niemand thuis is. 

Hiermee bespaart u gemiddeld 

170 euro per jaar. Bij vloerver

warming is het advies 17 tot  

18 graden. 

   Lekker koud, lekker slapen 

Verwarm de slaapkamers niet. 

Daarmee bespaart u gemiddeld 

80 euro per jaar. Warm eventueel 

uw bed op met een kruik of  

elektrische deken.
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Tip
Twijfelt u of u een waterbesparende douchekop heeft, zet dan de douche 

aan en houd er (als het water op douchetemperatuur is) één minuut lang 

een emmer (met streepjes per liter water) onder. Zit er na één minuut 

minder dan 7 liter water in de emmer? Dan heeft u een spaardouche.
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Koppie erbij!
Gebruik een waterbesparende 

douchekop die maximaal 7,2 liter per 

minuut doorlaat. Zo’n douchekop 

geeft een prima straal die niet onder 

doet voor de straal die u gewend 

bent. U koopt een waterbesparende 

douchekop voor een paar tientjes 

en hij is zelfs met twee linkerhanden 

te monteren. In winkels komt u het 

woord ‘spaardouche’ nauwelijks 

tegen. Op de verpakking van de  

douchekop staat vaak wel het water

verbruik per minuut of doorstroom

klasse ZZ vermeld. 

Uw besparing op kosten voor energie 

en water is voor een gemiddeld huis

houden 50 euro per jaar.

Een paar minuten maken een  
groot verschil 
Nederlanders staan gemiddeld 

9 minuten onder de douche.  

Bespaar energie, water en tijd door 

iedere keer maximaal 5 minuten te 

douchen. Met een leuke douchetimer 

weet u precies wanneer de 5 minuten 

om zijn.

Iedere keer 5 minuten douchen in 

plaats van de gemiddelde douchetijd 

van 9 minuten bespaart een gemiddeld 

huishouden per jaar ruim 15.000 liter 

warm water en 60 m3 gas, dat is samen 

70 euro.

Douchen met een goed gevoel
Gemiddeld gaat bijna 20% van het gasverbruik in huis op aan het 
verwarmen van water voor de badkamer en de keuken. Van iedere 
10 liter warm water gaan er 8 naar de douche. Met twee handige 
tips valt er veel te besparen.





Zet de thermostaat
op 15 graden 
als er overdag 
niemand thuis is

Tip
Met deze tip bespaart u 

gemiddeld € 170 per jaar. 

Bij vloerverwarming is het 

advies 17 tot 18 graden.

35

€ 170
per jaar

Bespaar 
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Vaatwasser op ecostand
Kies bij een normaal bevuilde vaat 

het ecoprogramma. Dit bespaart  

zo'n 30 procent stroom en 25 procent  

water in vergelijking met het 

standaard programma.

Vaatwasser helemaal vol
Zet de vaatwasmachine pas aan als 

deze helemaal vol zit; dat scheelt een 

flink aantal afwasbeurten per jaar. 

Daardoor is het per kopje of bord 

stukken zuiniger. Uit onderzoek blijkt

dat een vaatwasser gemiddeld maar 

driekwart vol zit. Consequent vol la

ten draaien bespaart zo’n 15 procent 

per jaar op het stroomgebruik.

Licht vervuilde was op 30 graden, 
normaal vervuilde was op
ecostand 40 graden. 
Heeft u licht vervuilde was? Met een 

draai aan de knop naar 30 graden 

bespaart u op de energierekening.  

En uw was wordt net zo goed 

schoon. Hoe lager de temperatuur, 

hoe lager het energieverbruik.  

Een voordeel van het wasprogramma 

op 30 graden is dat het sneller klaar is 

dan het ecoprogramma. 

De ecostand is heel geschikt om 

normaal vervuilde was met een 

laag energiegebruik goed schoon 

te krijgen. Het ecoprogramma heeft 

een iets lagere temperatuur dan de 

temperatuur die is ingesteld. Het is 

zuiniger om met een lagere tempera

tuur te compenseren, ondanks dat 

het ecoprogramma langer duurt dan 

een gemiddeld programma. 

Laat apparaten
niet onnodig werken
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Er kan meer in de wasmachine 
dan u denkt
Draai pas een was als de trommel 

helemaal vol is. De meeste mensen  

denken dat de trommel al vol is  

als deze nog maar voor twee derde 

is gevuld. Deze huishoudens draaien 

meer wasjes dan eigenlijk nodig is. 

Weeg uw droge was eens tot de 

maximale capaciteit om te zien  

hoeveel er werkelijk in de  

trommel kan.

De groenste wasdroger
Hang als het even kan de was aan 

de lijn. U bent zeker niet de enige. 

Mensen met een wasdroger hangen 

gemiddeld 40 procent van de was op 

de lijn of rek.

Als u dat eens per week doet,  

bespaart u 10 euro per jaar 

(uitgaande van een A++wasdroger).

Tip
Weeg uzelf op de weegschaal, en weeg uzelf opnieuw als u de wasmand 

met vuile was in uw handen heeft. Het verschil is het gewicht van de was 

(een wasmand weegt meestal weinig).
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Tip
Kijk voor een overzicht voor alle 

producten en diensten op 
energieverbruiksmanagers.nl.

Heeft u al een slimme meter?  

Neem dan ook een energie 

verbruiksmanager. Hiermee krijgt 

u dagelijks of op ieder gewenst 

moment een makkelijk overzicht van 

uw energieverbruik. Zo houdt u de 

vinger aan de pols en komt u niet 

voor verrassingen te staan.  

En dat zonder zelf de meterstanden 

bij te houden. Dat is lekker makkelijk 

én u ontdekt mogelijkheden om te 

besparen.

Door actief uw energieverbruik te 

volgen, bespaart u naar schatting 

3% op uw stroomverbruik en 4% op 

uw gasverbruik. Bij een gemiddeld 

gebruik komt dat neer op zo'n 70 euro 

per jaar.

Houd de vinger aan de pols

41







Disclaimer:
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld 
door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal i.s.m. ABN AMRO. 
De informatie in deze uitgave is aan verandering onderhevig. 
Het kan dus gebeuren dat de gegevens niet meer correct 
zijn. Eventuele zet- en drukfouten voorbehouden. Aan 
deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wel 
inspiratie.

De tips, adviezen en cijfers over besparingen 

zijn afkomstig van onafhankelijke  

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. 

Bij kosten en besparingen is uitgegaan van 

gemiddelden: een gemiddelde woning, 

een gemiddeld huishouden met een 

gemiddeld gebruik van apparaten. 

’Gemiddeld’ is een makkelijke manier om 

dingen te vergelijken. Maar niemand is 

gemiddeld, iedereen is uniek. Uw unieke 

persoonlijke omstandigheden hebben veel 

invloed op uw energierekening. Het type huis 

waarin u woont, de grootte en samenstelling 

van uw huishouden, maar vooral ook de 

manier waarop u al met energie(besparing) 

omgaat. 


