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HOE? Inzetten op CO²-arm en energiezuiniger wonen =

1.MINDER VERWARMEN 66%

Energieverbruik beperken: isoleren, gebruik thermostaat…
Duurzame energie: warmtepomp, pellets…

Efficiënte technieken: condensatieketel, slimme thermostaat…

2.MINDER SANITAIR WARM WATER aanmaken en verbruiken 13%

Energieverbruik beperken: leidingen isoleren, douche ipv bad
Duurzame energie: zonneboiler, warmtepompboiler, doucheww…

Efficiënte technieken: spaardouchekop, spaarperlator op kranen…

3.MINDER VERLICHTEN, KOELEN, WASSEN, … 21%

Energieverbruik beperken: gedrag!
Duurzame energie: zonnepanelen, hergebruik regenwater…

Efficiënte technieken: LED, A+++, A++ …
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Sluit in de winter de deuren naar niet verwarmde 
ruimtes

▪ Regel de thermostaat goed af

▪ Isoleer jezelf: draag een extra laagje kledij bij 
kouder weer

▪ Verwarm enkel de ruimte die je gebruikt

▪ Gebruik thermostatische kranen consequent
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Gebruik rolluiken en gordijnen om de warmte ‘s avonds, in de winter 
binnen te houden 

▪ Zet de verwarming ‘s avonds zo snel mogelijk in nachtstand (min.12 à 
max.16°C, tenzij vloerverwarming)

▪ Zorg dat de gordijnen niet voor de verwarmingstoestellen hangen

▪ Zet de keteltemperatuur zo mogelijk op 60°C

▪ Ontlucht de radiatoren jaarlijks een paar keer

▪ Verwarm je leefruimtes tot max. 20°C en gebruik dat extra laagje kledij!
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Dek radiatoren en convectoren niet af

▪ Zet de centrale verwarming uit in de zomer of gebruik de zomerstand als 
die er is

▪ Zet boilers uit wanneer je langere tijd op vakantie gaat

▪ Isoleer je woning vooraleer je een nieuwe cv-ketel aanschaft 

▪ Laat een nieuwe ketel correct dimensioneren

▪ Gebruik je rolluiken om ‘s zomers de warmte buiten te houden

▪ Gebruik een ventilator i.p.v. airco als het toch te warm is binnen
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Maatregelen van meer dan 10 €:

▪ Koop een tochthond

▪ Dicht kieren en spleten (rond schrijnwerk) af met tochtstrippen

▪ Isoleer rolluikkasten en/of maak ze luchtdicht

▪ Isoleer alle warmwaterleidingen (zowel cv als sanitair) die door niet-
verwarmde ruimte lopen

▪ Kleef radiatorfolie achter radiatoren (miniem effect bij convectoren)
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Maatregelen van meer dan 100 €:

▪ Laat je verwarmingsinstallatie jaarlijks onderhouden

▪ Laat thermostatische kranen plaatsen op verwarmingstoestellen in ruimten 
die je weinig gebruikt

▪ Isoleer je woning!
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Kies steeds voor het meest energiezuinige toestel
(A+++, A++)

▪ Laat transformatoren (oplader e.d.) niet in het
stopcontact zitten na het opladen

▪ Schakel de stand-by-functie van toestellen uit

▪ Koop of leen een energiemeter (bij Fluvius of je
gemeente) om je verbruik te kennen en sluipverbruik
op te sporen
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Plaats koelkasten niet naast een warmtebron (verwarming, oven,..)

▪ Zet koelkasten waterpas

▪ Maak diepvriezers regelmatig ijsvrij

▪ Zorg voor goede verluchting van de achterzijde van koelkast en diepvriezer,
daar zit namelijk de warmtewisselaar die maakt dat alles goed werkt

▪ Controleer de rubberdichting van koelkast en vriezer. Versleten rubbers gaan
je verbruik verhogen

▪ Organiseer je koelkast en vriezer zodat de deur niet te lang blijft openstaan
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Koop geen koelkast met een diepvriesvak

▪ Koop een diepvrieskist i.p.v. een diepvrieskast

▪ Zet de diepvries op een koele plaats

▪ Zet de wasmachine op een zo laag mogelijke t°, 30°C volstaat doorgaans!

▪ Gebruik de droogkast zo weinig mogelijk, gebruik eventueel een 
droogzwierder, maar nog beter: droog je was aan de wasdraad!

▪ Gebruik een laptop ipv een vaste computer

▪ Laad vaatwasser en wasmachine altijd volledig vol, vooraleer je ze aanzet
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Gebruik de spaarprogramma’s op vaatwasser en wasmachine

▪ Zet enkel koude of volledig afgekoelde dingen in de koel- en vries

▪ Laat diepvriesproducten ontdooien in de koelkast

▪ Zet de koelkast op 4 à 6 °C

▪ Zet de diepvries op -18 °C

▪ Gebruik uw was-, droog- en vaatmachine tussen 21u en 6u 
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Maatregelen van meer dan 10 €:

▪ Gebruik zo weinig mogelijk batterijen

▪ Gebruik enkel oplaadbare batterijen

▪ Gebruik stekkerdozen met een aan/uit schakelaar voor o.a. televisie, 
geluidsinstallaties en computer die vaak in stand-by blijven staan.
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Maatregelen van meer dan 100 €:

▪ Vervang oude diepvriezers door een energiezuiniger type

▪ Sluit je vaatwasser aan op de warmwaterbereiding (als je 
warmwaterbereiding niet elektrisch gebeurd)

▪ Sluit je wasmachine aan op de warmwaterbereiding (als je 
warmwaterbereiding niet elektrisch gebeurd en het niet is aangesloten op 
de regenwaterput)

▪ Vervang de elektrische warmwaterbereiding door een energiezuiniger type
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Maak zoveel mogelijk gebruik van daglicht!

▪ Doof de lichten wanneer u een ruimte of 
gang verlaat!

▪ Beperk het aantal lampen en stem de 
lichtsterkte af op de uit te voeren taak 
(koken, lezen, tv kijken, …)

▪ Maak lampen regelmatig schoon

▪ Vermijd decoratieve verlichting
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Maatregelen van meer dan 10 €:

▪ Vervang gloeilampen en halogeenlampen door energiezuinige lampen (A-
label): spaarlampen, LED-lampen of TL-verlichting (start met lampen die 
vaak aan zijn en veel watt hebben). Laat ook hier het licht niet branden!

▪ Schakel verlichting van gang, toilet, … op aanwezigheidsdetectie.

▪ Kies voor lichte kleuren in je interieur, dit geeft meer lichtreflectie en 
vermindert het gebruik van lampen

* Let er bij de aankoop zeker op dat ze een aangename witte lichtkleur geven (bvb 2700 tot 3300°K). Hoe 
hoger de kleurtemperatuur, hoe witter het licht.

* Gooi gloeilampen en halogeenlampen in de vuilnisbak; lever afgedankte spaarlampen, tl-buizen, led-
lampen, armaturen en elektronica apart in.
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Maatregelen van 0 tot 10 €:

▪ Neem een douche in plaats van een bad

▪ Neem een zo kort mogelijk douche, na 6min. 
ben je zeker proper

▪ Zet de douche uit tijdens het inzepen

▪ Laat de kraan niet lopen tijdens het 
tandenpoetsen, afwassen,…

▪ Kies de juiste grootte kookpot, gebruik niet 
meer kookwater dan nodig en zet het deksel 
op
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Maatregelen van meer dan 10 €:

▪ Installeer een spaardouchekop 

▪ Laat lekkende kranen en spoelbakken zo snel 
mogelijk herstellen

▪ Installeer een regenwaterton en gebruik dit 
water voor je tuinonderhoud, poetswerk, 
autowassen

▪ Installeer spaarkoppen op je kranen
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Test waterverbruik

Laat 10 sec het water in 
de zak stromen en lees af

• Douche: 5-8L/min
• Wasbak: <5L/min

!!! Let op minimale debiet 
voor je warm water !!! 
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Wat brengt dit op?

https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=Bespaartest
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Infofiches
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BEDANKT !


