TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN – DEEL 2
Zuinig in de keuken :
- Kook zoveel mogelijk met het deksel op de pot. Zonder deksel, verbruik je drie keer
zoveel energie.
- kook met zo weinig mogelijk water. Als je electrisch kookt, zorg er dan voor dat de
pannen en kookpotten een vlakke bodem hebben, zo voorkom je energieverlies.
- water koken met een waterkoker is goedkoper dan op een kookplaat of gasvuur.
- met een snelkookpan kook je uiteraard veel sneller en verbruik je dus ook minder
energie.
- plaats je koelkast of diepvriezer niet bij de verwarming of op een zonnige plaats.
- ontdooi regelmatig de diepvriezer.
Zuinig in de badkamer :
-

water verwarmen op aardgas is de helft goedkoper dan op electriciteit.
Douchen in plaats van een bad nemen bespaart de helft aan energie. Een
bad komt overeen met 13 emmers water, een douche met 5 emmers en een
douchespaarkop beperkt het waterverbruik en energie met maar liefst 40 % !
Laat warm water alleen stromen als het nodig is. In 3 minuten tijd stroomt er
ongeveer 20 liter warm water uit de kraan.

Zuinig met de verwarming :
-

verwarm alleen de kamers die je echt gebruikt.
Draai de thermostaat 1 uur voor het slapengaan of voor je het huis voor lange
tijd verlaat op ongeveer 16 graden.
Sluit de gordijnen, zo hou je de warmte binnen.
Zorg ervoor dat je huis ’s nachts niet helemaal afkoelt, dat is een pak
goedkoper dan het ’s morgens opnieuw op te warmen.
Vergeet de ventilatie niet : zo voorkom je niet alleen dat je zou kunnen
stikken, maar ventilatie zorgt er ook voor dat vochtigheid buiten blijft, en een
vochtig huis kost veel meer engergie om op te warmen.
Met radiatorfolie achter de radiatoren kaatst de warmte terug die anders in de
muren dringt.
Laat ieder jaar je verwarmingsinstallatie controleren. Een goed afgestelde
installatie verbruikt ongeveer 10 % minder energie.

KWISTIG met tips :
Hebben jullie ook andere of originele besparingstips ? Bezorg ze ons en we plaatsen
ze op onze website ( www.geuzenvelden.be)
Ook tips om water te besparen zijn zeer welkom, aangezien we vanaf 2006 met z’n
allen een aardig centje meer zullen moeten betalen als gevolg van het extern beheer
en onderhoud van het gemeentelijk riolennetwerk. Dus : kom op met die tips !!!
Martine en Paul, energiemeesters.
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