Energie besparen?
Met deze tips lukt het ons allemaal
Wij stellen graag aan u voor:
@GreenTeam
Duurzaam wonen gaat voor Weller
verder dan groene stroom en
energievriendelijk wonen. Duurzaam betekent voor ons: werken
aan woonplezier en een betere
kwaliteit van leven met respect
voor onze planeet. Alles wat
we doen, bekijken we door een
‘groene bril’: de kwaliteit van
ons vastgoed, de inzet van onze
medewerkers, de inkoop, maar ook
het bestrijden van eenzaamheid en

het bevorderen van samenwerking
en contact tussen mensen. Samen
kunnen we meer betekenen voor
elkaar, een beter milieu en een
mooie toekomst voor volgende
generaties.
Om écht het verschil te kunnen
maken, hebben we @GreenTeam
opgericht. Deze club duurzaamheidsambassadeurs gaat op een
inspirerende, creatieve en leuke

manier de verbinding leggen
tussen duurzaamheid en onze
dienstverlening. Bijvoorbeeld met
deze tips, waarmee u energie kunt
besparen. Zo dragen we allemaal
een steentje bij aan een beter
milieu. En u bespaart tegelijk in
uw maandelijkse lasten. Want
deze tips hebben écht effect op
uw energierekening.

U herkent de duurzame initiatieven van
Weller voortaan aan de WellBee. Deze mascotte
staat voor plantaardig, diervriendelijk &
menslievend en vliegt vanaf nu met ons mee.

Beste huurder,
Energie besparen is goed
voor het klimaat. En
omdat stroom en gas duur
zijn, is besparen ook goed
voor uw portemonnee.
Dat weten we allemaal.
Maar wat kun je doen en
waar begin je? Als je weet
waar je op moet letten is
de stap naar een energie
vriendelijk(er) leven zo
gezet.
In deze folder zetten we
een aantal tips op een rij.
Wie hiermee aan de slag
gaat, zal het effect zeker
terugzien op de energie
nota. Wij zeggen doen! U
betaalt minder en houdt
aan het einde van de
maand dus iets meer over.
Maar vooral omdat élke
besparing bijdraagt aan
een beter milieu.
Wij wensen u veel succes,
@GreenTeam
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Meten is weten!
Bekijk goed uw
energierekening.

Weet u hoeveel energie u verbruikt? U ziet het op uw energie
rekening! Het bedrag is inclusief de vaste kosten voor leverings
kosten, netbeheerkosten, belastingen en overheidsheffingen. Op
de vaste kosten heeft u geen invloed. Wel op de verbruikskosten
voor elektriciteit. Hier kunt u dus ook op besparen. Met de tips in
deze folder kunt u meteen aan de slag.

Tip: met een stand-by-killer of eenvoudige schakelaar
kunt u de tv en alle randapparatuur met één druk op de
knop uitzetten. Dat is goedkoop en gemakkelijk!

Tips om het stroomverbruik te verlagen

ENERGIE
VERBRUIKS
MANAGER
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Minder (kosten voor)
stroom? Het kan!

Nederlandse huishoudens betalen jaarlijks gemiddeld honderden
euro’s voor stroom. Dat is een aardig bedrag. We hebben dan ook
allemaal heel wat elektrische apparaten in huis. Als je weet wat
die apparaten afzonderlijk ongeveer verbruiken, kun je het gebruik
verminderen. Zo wordt het eenvoudiger om stroom besparen.

Hoe kom ik achter mijn
verbruik?
Op de jaarrekening van uw energieleverancier ziet u precies wat
u verbruikt. Maar dat is voor een
heel jaar. Heeft u al een slimme
meter? Dan kunt u via een energieverbruiksmanager elk moment
van de dag precies zien hoeveel
energie u verbruikt. Zo ziet u meteen hoe u kunt besparen. Heeft u
nog geen slimme meter? Kijk op
enexis.nl voor meer informatie.

Geen verrassingen
Onderzoek wijst uit dat je met
bewustwording over je energieverbruik zomaar 5 tot wel 10%
op het totale energieverbruik

Vervang oude apparaten
Meestal vervangen we elektrische
apparaten pas als ze kapot zijn.
Omdat nieuwe apparaten steeds
energiezuiniger worden is het
soms beter om dat al eerder te
doen. De meeste wasdrogers,
vriezers, koelkasten en televisies
van nu verbruiken misschien wel
de helft of nóg minder dan de
apparatuur van een aantal jaren
geleden. U bespaart daarmee dus
meteen op uw energierekening.
Onder de streep is vervangen
daarom soms goedkoper!

Goed om te weten: ook vijver- en
zwembadpompen, en filtersystemen verbruiken veel energie.
Zelfs de kleinste pomp verbruikt
meer energie dan 100 gemiddelde
wasbeurten per jaar!

Houd stroomslurpers
in toom!
Er zijn apparaten in huis die
onnodig veel stroom gebruiken.
De reden is dat ze bijna altijd
aanstaan, terwijl we ze vaak
maar even gebruiken. Denk aan
de decoder voor digitale tv, de
spelcomputer, de computer, printer,
de warmhoudstand van het koffiezetapparaat en audioapparatuur.
Met een eenvoudige tijdschakelaar
kunt u het verbruik verminderen.

Stel koelkast en diepvries in
op de juiste temperatuur
U bespaart ook energie door de
koelkast en diepvries goed in
te stellen. De meest optimale
temperatuur voor de koelkast is
4°C. Voor de diepvries is dit -18°C.
U kunt de temperatuur meten met
een gewone thermometer. En wist
u dat een volle koelkast of diepvries minder energie verbruikt dan
een lege? De gekoelde voedingsmiddelen houden de temperatuur
op peil.

kunt besparen. U kunt er ook
bespaardoelen mee instellen of uw
maandelijkse termijnbedrag mee
aanpassen. Hiermee voorkomt u
vervelende verrassingen bij de
jaarafrekening.

Waar koop ik de energie
verbruiksmanager?
U hoeft de energieverbruiksmanager niet altijd te kopen. De meeste
energieleveranciers leveren de
energieverbruikersmanager gratis
aan hun klanten in de vorm van
een app. Deze kunt u installeren
op uw telefoon of tablet. Op de
website van uw energieleverancier
vindt u daar meer informatie over.

Duurzame tip! Lever uw oude apparaten gratis in bij de milieu-straat,
bouwmarkt of elektronicazaak. Door de materialen te recyclen kunnen
deze hergebruikt worden. Schadelijke stoffen blijven zo uit het milieu.

Zet elektrische apparaten
écht uit
Het is lekker makkelijk om apparaten stand-by te laten staan. Maar,
wist u dat elk huishouden jaarlijks
gemiddeld een paar tientjes kan
besparen door apparaten écht uit
te zetten.

TIP

Kies LED
LED-lampen verbruiken maar liefst 85% minder energie dan gloeilampen
en 75% minder dan halogeenlampen. LED-lampen hebben bovendien een
langere levensduur. Het vervangen van alle gloeilampen of halogeenlampen
door LED levert dan ook meteen een aanzienlijke besparing op. U kunt deze
stap rigoureus aanpakken door alle lampen in één keer te vervangen, het kan
natuurlijk ook lamp voor lamp.

Lange levensduur van LED-lampen

1x LED
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=

5½x CFLi = 15x Halogeen = 45x GLS

Kies voor groen
en duurzaam

Alle stroomleveranciers leveren
vandaag de dag ook groene
stroom, die opgewekt wordt met
bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Door voor groene stroom te
kiezen, bespaart u in combinatie
met de vorige tips niet alleen op
uw energierekening. U maakt ook
nog eens een duurzame keuze
die goed is voor het milieu. Via
vergelijkingssites zoals gaslicht.
com, energieleveranciers.nl en
overstappen.nl kunt u alle leveranciers met elkaar vergelijken en een
keuze maken die bij u past.
Stap over naar een andere
energieleverancier
Sowieso loont het om jaarlijks
over te stappen van energieleverancier. Andere aanbieders
hebben namelijk regelmatig mooie
aanbiedingen of kortingen. De opbrengst daarvan ziet u direct terug
in uw beurs. Op internet kunt u
via verschillende vergelijkings-

websites uw huidige maandtarief
vergelijken met dat van andere
aanbieders. Daar krijgt u ook een
onafhankelijk en betrouwbaar
advies.
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Lekker warm voor
veel minder geld

Bij de meeste huishoudens gaat twee derde van de energiekosten
naar het gasverbruik. We hebben dan ook veel gas nodig: voor
het verwarmen van de woningen, vaak ook om te koken en om te
douchen of in bad te gaan. Door een beetje beter op te letten, kunt
u hier aardig op besparen.
De thermostaat kan best een
tandje lager
In veel huizen staat de thermostaat in de herfst en winter automatisch op 22°C. Een graad lager
levert al een goede besparing op.
Maar, wist u dat een temperatuur
van 19°C meestal al warm genoeg
is? Zeker als u overdag actief
bezig bent. Door de thermostaat
op 19°C in te stellen bespaart u al
veel. Door daarnaast de thermostaat op 15 of 16°C in te stellen
als u voor langere tijd de deur
uitgaat, bespaart u nòg meer. Ook
thermostaatkranen leveren een
lager verbruik op.

Nachttemperatuur naar
15 à 16 graden
De meeste mensen zijn het gewend om de verwarming helemaal
uit te zetten als zij naar bed gaat.
Het is beter om de thermostaat ’s
nachts op 15 of 16°C in te stellen.
Dan duurt het ’s ochtends minder
lang en kost het ook minder energie om de woning weer aangenaam warm te krijgen.
Houd uw radiatoren vrij
Plaats liever geen banken of kastjes voor de radiatoren. Ook lange
gordijnen houden de warmte tegen. Voor een goede verspreiding
van de warmte is het belangrijk
dat u de radiatoren vrijhoudt.

Tip: Laat de nachtstand alvast één uur voordat u gaat
slapen ingaan. Daarmee koelt de woning langzaam
af en bespaart u nog meer.

Goed onderhoud helpt mee
Het is goed om (als u een individuele ketel hebt) elk jaar even de
waterdruk in uw de CV-ketel te
controleren. De ketel werkt het
meest optimaal bij een waterdruk
tussen 1,5 en 2,0 bar. Bij deze
check hoort ook het ontluchten
van de radiatoren. Het beste
tijdstip om dit te doen is aan het
begin van de herfst. Dan weet u
zeker dat uw verwarmingsinstallatie klaar is voor de winter.

Ventileer uw woning iedere
dag. Ook in de winter!
In de zomer gooien we makkelijk
ramen en deuren open om het
huis te luchten. Het is goed om
dit ook in de winter te doen. Het
beste is ongeveer 20 minuten per
dag, het liefst natuurlijk als de
verwarming even uit staat. Door
te ventileren kan vocht het huis
uit. Zo houdt u de kwaliteit van
de lucht goed en verkleint u de
kans op schimmel. En, minstens zo

belangrijk, er kan droge lucht het
huis in stromen: droge lucht verwarmt sneller en makkelijker dan
vochtige lucht. Door regelmatig te
ventileren, zorgt u dus niet alleen
voor een gezonder milieu in huis,
u bespaart meteen ook op uw
energiekosten.

Uitdaging!
Ga voor de
vijf minuten
douche
Nederlanders staan
gemiddeld negen minuten
onder de douche. Vijf maal
per week. Dit aantal is
goed voor gemiddeld 450
liter water. Twee minuten
minder lang douchen zou
al een besparing van 100
liter per week per persoon
opleveren. Een gezin van
vier personen zou hiermee
ongeveer € 220,- per
jaar kunnen besparen.
Gewoon door allemaal
twee minuten minder lang
te douchen.
Onze tip: zet een eierwekker bij de douche en
kijk welk effect die twee
minuten op uw energie
rekening hebben. En wat
u dus met twee minuten
kunt betekenen voor het
milieu!

Tip: Ventileer extra na het baden of douchen, als u
was in huis laat drogen (buiten is altijd beter!) en
tijdens en na het koken!

Wilt u meer besparen?
Met deze 10 bespaartips bent u goed op weg.
1.

5 minuten douchen in plaats van in bad gaan (voor een gezin van 4 personen)

€ 330,- p/jaar*

2.

Verwarm alleen ruimtes waarin u ook echt verblijft, de andere ruimtes minimaal

€ 200,- p/jaar*

3.

Vervang gloeilampen en halogeenverlichting door LED

€ 130,- p/jaar*

4.

Droog was aan de waslijn in plaats van in de droger

€ 88,- p/jaar*

5.

Trek een trui aan en zet de thermostaat een graad lager (7% besparing per graad)

€ 80,- p/jaar*

6.

Plaats radiatorfolie achter de radiatoren (besparing van € 7,- p/m2)

€ 75,- p/jaar*

7.

Ontdooi regelmatig de vriezer (temperatuur 18°C)

€ 73,- p/jaar*

8.

Zet apparatuur écht uit in plaats van de stand-by-knop

€ 60,- p/jaar*

9.

Kies het eco-programma op uw (af)wasmachine in plaats van ‘kort programma’

€ 17,- p/jaar*

Houd koffie warm in een thermoskan in plaats van op de warmhoudplaat

€ 10,- p/jaar*

10.

* De genoemde bedragen zijn gemiddelden en afhankelijk van meerdere factoren

Als het om ons milieu gaat, helpen alle grote stappen en kleine beetjes!

