
Uw gids om makkelijk 
energie te besparen
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“Hoe besparen, zonder aan comfort in te boeten?  
Die vraag leeft bij iedereen! 

Volg mijn goede raad in deze brochure.  
U zult zien hoe makkelijk dat gaat met enkele eenvoudige  

gewoontes die niets kosten. Of met investeringen die zichzelf 
terugverdienen en uw budget verlichten. Wenst u nog meer  
te doen? Op www.engie-electrabel.be/energymanager  

sta ik voor u klaar met nog meer advies!”

Een appartement

Een huis

Verwarming 

Wasmachine 

Droogkast

Vaatwas

Koelkast

Toestellen in 
sluimerstand De energievreters bij u thuis

Energie besparen begint bij het opsporen van  
de grote energieverbruikers bij u thuis. 

Reageer nu! 
Lees de tips en u zult zien: door verspilling tegen te gaan, te breken met oude gewoontes 
en dagelijks enkele nieuwe gewoontes in de praktijk te brengen, bespaart u makkelijk veel 
geld. Zonder aan comfort in te boeten.

Verbruikt u weinig of veel?
Hieronder vindt u twee kleine praktische tabellen om te bekijken met uw jaarlijkse 
afrekening in de hand. Groen is de ideale situatie. Hoe meer u naar het rood gaat, hoe 
meer uw verbruik kan dalen dankzij onze tips.  

Gemiddeld jaarlijks verbruik van een gezin met 4 personen  
(verwarming op aardgas inbegrepen) 

Elektriciteit  2 600 kWh 3 500 kWh 4 350 kWh 

Aardgas 17 450 kWh 23 260 kWh 29 000 kWh

 

Elektriciteit 2 250 kWh 3 000 kWh 3 750 kWh

Aardgas 8 600 kWh 11 500 kWh 14 400 kWh

Hoe besparen?



U moet niet altijd grote sommen uitgeven om een mooie energiebesparing te realiseren.  
Het bewijs? Deze praktische tips die u meteen kunt toepassen bij u thuis kosten u praktisch 
niets en zijn hun gewicht in goud waard! 

 •  Geef voorrang aan daglicht: het is gratis! Doe kunstlicht uit als er genoeg daglicht is. 

•  Moet u een lamp vervangen, denk dan aan spaarlampen en de lichtsterkte die u echt 
nodig hebt. U bespaart gemiddeld 20 € per jaar per vervangen lamp.

 •  Stof uw lampen en lampenkappen af.   
Het stof beperkt de verspreiding van licht. 
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Verlichting

“ Mijn tip? Profiteer zo lang mogelijk  
van het daglicht door uw werktafel  
voor het raam te plaatsen.”

Doe het licht uit van zodra  
u een kamer verlaat

Uw verbruik verminderen  
zonder iets uit te geven?
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•  Verwarm met mate: 19-21°C voor de kamers waarin u leeft en 15-16°C voor de  
slaapkamers (of als u afwezig bent) volstaan ruimschoots. Met uw thermostaat 1 graadje 
lager bespaart u elk jaar ongeveer 110 €! 

•  Verlucht elke dag uw huis gedurende 15 minuten: de condensatie vervliegt en uw ruimtes 
drogen uit. U verwarmt een droge kamer sneller en makkelijker dan een vochtige ruimte.

 •  Ontlucht uw radiatoren 2 keer per jaar om de lucht af te laten en het rendement te ve-
rhogen. Kijk daarna de druk van uw verwarmingsinstallatie na als uw radiatoren werken 
met warm water. Met een te lage druk werkt uw installatie minder goed.

•   Bedek uw radiatoren nooit met kleding of andere voorwerpen. Door de verwarmingsop-
pervlakte te beperken, vermindert u de efficiëntie met 10%. 

•   Sluit luiken en gordijnen van zodra het nacht wordt. Ze isoleren goed.

Slim gezien!
•  Plaats isolerende tochtprofielen aan uw vensters en tochtstrips onderaan uw 

deuren om tocht te vermijden.

•  Plaats een reflecterend scherm achter elke radiator om warmteverlies via de 
buitenmuren te voorkomen. U bespaart gemiddeld 7 € per jaar per geplaatste 
vierkante meter.

Verwarming

“  Goed leven en minder verwarmen, da’s 
makkelijk. Heb ik het thuis een beetje 
fris, dan trek ik een trui aan.”

Isoleer de leidingen van de verwarming  
in onverwarmde ruimtes, zoals de kelder
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•  Uw koelkast en diepvriezer staan in voor ongeveer 25% van uw elektriciteitsverbruik. Let op 
ijsvorming. Een halve centimeter ijs doet uw verbruik 25% stijgen. Laat uw toestellen 1 keer per 
jaar ontdooien en bespaar zo ongeveer 15 €. 

•  Zet uw koelkast op minimum 4°C. 

•  Plaats uw koelkast niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vaatwas of oven.

 •  Beperk de tijd dat u de deur van uw koelkast of oven open houdt! 

 •  Verwarm uw oven niet langer dan 10 minuten voor, voor u hem gebruikt.

•  Zet een deksel op uw pot. U bespaart tot 75% energie! 

•  Laat warme gerechten afkoelen voor u ze in de koelkast of diepvriezer zet. 

Koelen & koken

“ Een energiearm menu?  
Ik zet een deksel op mijn pot als ik 
water wil koken.”

Kijk de dichting van de deur van  
uw koelkast en diepvriezer na
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 •  Gebruik wasprogramma’s op lage temperatuur. Verwarmen van water vergt veel energie:  
was op 30°C in plaats van 60°C en u verbruikt tot 2 keer minder energie!

  •  Als u kunt, droog dan uw was aan de wasdraad of zelfs binnen op een droogrek. 
Gemiddeld bespaart u 40 € per jaar als u uw droogkast slechts 1 keer op 2 gebruikt. 

 •  Gebruik een economisch programma, zowel voor uw wasmachine als uw vaatwas. 
Verwar het zeker niet met een kort programma. Om het water snel te verwarmen, gebruikt 
een kort programma meer energie dan een normaal programma! 

 •  Laat uw vaatwas en uw wasmachine pas draaien als ze vol zitten. 

 •  Reinig regelmatig de filter van uw droogkast om de luchtcirculatie te bevorderen. 

Slim gezien!
• Trek de laders van uw toestellen uit als de batterij opgeladen is. 

•  Moet u een nieuw toestel kopen? Kies voor een toestel met een energielabel klasse A 
of nog beter. 

 •  Hebt u een tweevoudige meter (dag- en nachttarief), laat uw toestellen dan 
draaien tijdens de daluren (’s nachts of ’s weekends).

Toestellen & elektro

“  Was liever op 30 dan op 60°C.” 

Voorkom sluimerverbruik   
en sluit uw toestellen aan op een meervoudig  
stopcontact met een schakelaar. Zo schakelt u na 
gebruik alles uit. Een besparing tot 100 € per jaar.  
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 •  Laat de kraan niet lopen als u uw tanden poetst.  
Gebruik een bekertje. 

  •  Gebruik een spaardouchekop (5 à 7 liter per minuut) en plaats mondstukken op uw 
kranen die water besparen.

 •  Spoor lekken op want 1 verloren druppel warm water per seconde betekent een 
verspilling van 800 liter water per maand! 

 •  Hebt u een toilet met dubbele spoelknop (3 of 6 liter), prima. Is dit niet het geval, 
plaats dan 1 of 2 gevulde flessen in uw spoelbak om het volume te verminderen. 
Per fles van 1 liter spaart u een liter water bij elke spoelbeurt. 

 •  Was uw wagen niet met de tuinslang. Die verbruikt 2 000 liter water per uur.

Water

“  Neem liever een douche dan een bad.”

 Neem liever een douche dan een bad:   
een bad stemt overeen met 3 douches! 



Brussel: www.leefmilieubrussel.be of 02 775 75 75

Vlaanderen: http://www.energiesparen.be of bel gratis naar 1700

Wallonië: http://energie.wallonie.be of 0800 1 1901

Algemene portaalsite, regio per regio, voor heel België: 

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/premies/
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Met welke investeringen  
bespaart u nog meer?

Bepaalde investeringen lonen echt de moeite. Zeker als u de besparingen ziet die u ermee 
realiseert. Bovendien kunt u premies genieten van de federale, regionale of gemeentelijke 
overheden. Een overzicht van de meest gebruikelijke werken om uw energiefactuur te 
verlagen.

Regelen van uw verwarming
Dit is het startpunt. Met een thermostaat regelt u de verwarming van uw woning 
op de gewenste temperatuur. Zo bespaart u tot 30%. 
Plaats ook thermostatische kranen in ruimtes zonder thermostaat. Ze houden 
rekening met de omgevingstemperatuur. Zo hoeft u de radiatoren niet dicht te 
draaien als de gewenste temperatuur bereikt is. De thermostatische kraan zorgt 
daarvoor.  
U bespaart minimum 5 € per jaar per geïnstalleerde kraan. 

Dakisolatie
Uw verwarmingsketel of ramen vervangen is onzin als uw dak niet geïsoleerd is. 
Warmte stijgt en ontsnapt zoals bij een kookpot zonder deksel. Door uw dak te 
isoleren bespaart u tot 30% op uw verwarmingskosten. 

Condensatieketel
Die kan uw verbruik drastisch terugschroeven. Uw oude ketel vervangen door een 
condensatieketel op aardgas kan u een besparing tot 30% opleveren. 

Isolerend glas
Indien u de mogelijkheid hebt, kies dan voor hoogrendementsglas. Het isoleert 5 
keer beter dan enkel glas en 2 tot 3 keer beter dan klassiek dubbelglas.
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Slim gezien!
Wilt u nog verder gaan om meer energie te besparen? Surf naar  
www.engie-electrabel.be/energymanager. U vindt er massa’s eenvoudige 
en praktische tips, geïllustreerd met foto’s en video’s.

Energiepremies, een duwtje in de rug

“ Energiepremies voor investeringen  
die renderen. Niets dan voordelen.” 



Surf naar www.engie-electrabel.be/contact

Bel de Energielijn op 078 35 33 33 (zonaal tarief).
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag  
van 9u tot 13u.

Afspraak in onze Shop:
Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel.
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

 
Zit u op Facebook?  
Word lid van de Watt Watchers  
voor nog meer tips.

www.facebook.com/wattwatchers

Hebt u nog vragen? 
Wij staan klaar om u te helpen.
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