Let op!
o Zet het toestel niet te dicht bij andere
voorwerpen.
o Zet het altijd maar kort aan. Deze toestellen
verbruiken ook veel energie!

Verluchten
Vergeet je woning niet te verluchten!
Dit blijft heel belangrijk, ook als het koud is.
Zet elke dag 10-15 minuten je ramen helemaal
open. Zo kan het vocht buiten en haal je verse,
gezonde lucht binnen.
Vochtige lucht is moeilijk om op te warmen.
Dus moet je chauffage weer harder werken.
Door kort te verluchten koelt je woning bovendien
niet af. De muren en meubels absorberen de
warmte en verliezen die niet wanneer je kort de
ramen open zet.
Kort, maar goed verluchten heeft dus alleen maar
voordelen.

Deze folder dateert van 10/2022. De meest recente info lees je altijd op www.woonhaven.be.

Wil je toch op een andere manier verwarmen?
• Vul een warmwaterkruik voor 2/3 met heet
(geen kokend) water.
• Gebruik een verplaatsbaar elektrisch toestel dat
geschikt én CE-goedgekeurd is.

© freepik - atlascompany

Contact
Technische dienst
reparatievraag op www.woonhaven.be
03 213 47 00

Algemeen
www.woonhaven.be
huurder@woonhaven.be
03 212 25 00

Energie besparen
hoe doe je dat?

Hoge energierekeningen zijn niet leuk.
Maar een paar - zelfs kleine - aanpassingen
kunnen een grote impact hebben.
In deze folder vind je heel veel tips om zelf jouw
energiekosten te verlagen.

Elektriciteit
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Doe alleen het licht aan dat je
nodig hebt.
Gebruik LED-lampen.
Die zijn tot 90% zuiniger dan halogeenlampen.
Zelfs zuiniger dan spaarlampen.
Kook met het deksel op de pot.
Zet je kookvuur iets vroeger uit & gebruik
restwarmte.
Water koken voor aardappelen, pasta of rijst?
Gebruik net genoeg water.
Een waterkoker is zuiniger dan een microgolf of
een kookvuur.
Een microgolfoven verbruikt minder dan een
oven of kookvuur.
Gebruik zo veel mogelijk apparaten met
energielabel A tot C. Apparaten ouder dan 15
jaar verbruiken sowieso te veel.
Trek alle stekkers uit het stopcontact als je ze
niet gebruikt. Zo vermijd je sluipverbruik.
Steek de tv, modem, DVD-speler ... best in 1
verdeelstekkerdoos met aan/uit-knop. Zo zet je
al deze apparaten met 1 knop helemaal uit.
Zet de vaatwasser en wasmachine alleen aan
als ze vol zitten.
Droog je was op een droogrekje als het kan.
Droogkasten vreten veel energie. Zet het raam
wel even open zodat het vocht weg kan!
Verwijder laagjes ijs in de koelkast en vriezer.
Houd de deur zo veel mogelijk dicht.
Steek je diepvriezer zo vol mogelijk.
De koelkast mag dan weer niet té vol.

hoe doe je dat?

Ook water is kostbaar. Wees daarom
zuinig. Voor warm water heb je ook
energie nodig. Wat kan je doen?
•
•

•
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Douch maximum 5 minuten. 1 minuut minder
lang douchen, bespaart al 12 liter water!
Met een spaardouchekop betaal je 50 cent
per douchebeurt, in plaats van 2 euro met een
gewone douchekop.
Zet de temperatuur van het water ook iets lager.
Een bad verbruikt heel veel water.
Neem dus liever douches in bad.
Een volle vaatwasser is zuiniger dan afwassen
met de hand.
Neem een emmer mee in je douche.
Gebruik het opgevangen water voor je planten of
het toilet.

Verwarmen
De grootste kost is voor veel mensen de chauffage.

Belangrijkste tips:
•
•

Zet de chauffage iets lager. 1 graad lager
bespaart je al een paar 100 euro per jaar.
Doe extra kleren aan!
Zo houd je jezelf comfortabel warm, ook als
het maar 19 graden is binnen.

Maar je kan nog veel meer doen.

Heb je een kamerthermostaat?
• Die hangt meestal in je leefruimte.
Daar wil je een aangename
temperatuur.
Zet die op maximum 19-20 graden
overdag als je thuis bent.
• Een uur voordat je gaat slapen, zet je ze op
minimum 15-16 graden.
• Zet de radiatorkranen in je leefruimte en
badkamer helemaal open.
• In de slaapkamers zet je ze half open of op 2.
Geen kamerthermostaat?
• Zet de radiatoren in de leefruimte half
open of op 2-3. Draai de radiatoren in
de leefruimte nooit helemaal dicht.
• In de slaapkamer zet je ze op 1-2.
• Laat de temperatuur in je woning nooit
onder 15 graden zakken. Zo vermijd je
koude, vocht & schimmel.
Je chauffage moet daarna ook extra hard
werken om terug op temperatuur te komen.

Absoluut verbod
Binnen verwarmen met gasbranders,
petroleumkachels, butaan, bbq (open vuur) of
andere brandbare stoffen is absoluut verboden!
Dit is levensgevaarlijk.
Het kan brand en CO-vergiftiging veroorzaken.
Dit verbod staat ook op p. 30 van het RIO.

