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Besparen doe je zo!

Huishoudboekje

Minder kosten voor  
elektriciteit, gas en water



In deze tijden waarin alles duurder wordt,  
geven wij u graag tips om energie, gas en water te 
besparen.
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Voor zowel de waterkoker als de fluitketel geldt, kook de hoeveel-

heid water die u nodig hebt en niet meer. Vergeet deze ook niet 

te  ontkalken. Een waterkoker of fluitketel met kalkaanslag heeft 

langere tijd nodig om op te warmen. 

Zorg voor passende pannen

Bij een kleine pan op een te groot vuur gaat veel warmte verloren. 

Bij een grote pan op een te klein vuur is de kooktijd langer. 

Koken

Giet het kookvocht van uw aardappels en 
groente over het terras. Dit helpt tegen onkruid 
en groene aanslag.

Wilt u draadjesvlees maken? Gebruik een petroleumstel. Als u de 

pan op een petroleumstel laat sudderen, bespaart u minimaal 3 

uur aan gas. In het onderstel ging vroeger petroleum. Nu vullen we 

dit met lampenolie (gebruik geen petroleum, dit geeft luchtvervui-

ling). Zowel de petroliestellen als de brandlonten zijn nog steeds 

verkrijgbaar.
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Heeft u dag- en nachtstroom, dan is het wassen door de week na

23.00 uur en in het weekend goedkoper. Zorg dat uw wasmachine 

vol is en droog uw was zoveel mogelijk buiten. Is dit niet mogelijk? 

Hang het dan binnen. Belangrijk is dan wel om goed te ventileren.  

Een wasdroger kost veel energie.

Draai één keer in de week een kookwas met een schepje soda. 

Hiermee worden de achtergebleven zeepresten opgelost en ver-

wijderd. Voeg naast uw bonte was een scheutje azijn toe. Dit voor-

komt kleurverlies van uw wasgoed en kalkvorming van uw wasma-

chine.

Spoel nooit de vuile vaat af voordat u het in de vaatwasser zet. 

Het is zelfs slecht voor uw vaatwasser. De sensor reageert dan niet 

meer op vuil. Hierdoor komt op ten duur een vaat niet schoon uit 

de vaatwasser. 

Wassen, drogen & vaatwasser

Wist u dat één keer per dag afwassen met 
een volle vaatwasser energiezuiniger is, dan 
drie keer per dag afwassen met de hand?
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Is mijn huis energiezuinig?

Dit hangt af van welk energielabel uw woning heeft. U be-

kijkt dit op www.ep-online.nl. Hier voert u uw postcode 

en huisnummer in. Klik op ‘energielabel check’ en u krijgt 

gelijk te zien welk energielabel uw woning heeft.

Water

Regenwater is prima geschikt om de auto mee te wassen en de ra-

men buiten mee te lappen. Doet u dit het hele jaar, dan bespaart u 

niet alleen energie, maar ook drinkwater. Ook kamerplanten varen 

er wel bij, doordat er minder kalk in regenwater zit. 

Een regendouchekop produceert 20 liter water in 1 minuut. Uit 

een waterbesparende douchekop komt maar 7 liter water per mi-

nuut. Een besparing van maar liefst 13 liter water per minuut!

Voor kranen in de keuken en badkamer, maar ook voor douches, 

bestaan waterbespaarders (€2,00), die u op elke willekeurig kraan 

kunt bevestigen. Voor douches kijkt u naar de diameter. Hierdoor 

bespaart u tot wel 3000 liter per jaar.
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Strijken
De strijkbout verbruikt veel energie. De strijkbout moet opwar-

men. Gebruik het opwarmen dus voor kleding die niet heet gestre-

ken mag worden. Zo maakt u optimaal gebruik van uw strijkbout.

Als u aan de laatste twee kledingstukken toe bent gekomen, kunt 

u de stekker al uit het stopcontact halen. De strijkbout doet er na-

melijk een tijdje over voordat hij is afgekoeld. In deze tijd kunt u de 

twee laatste kledingstukken nog makkelijk strijken met volledige 

hitte zonder stroom.

Koelkast

Zorg dat uw koelkast altijd zo vol mogelijk is. Een volle koelkast ver-

bruikt minder energie dan een bijna lege koelkast. Dit komt door-
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Leg een thermometer in uw koelkast om de tempe-
ratuur in de gaten te houden. De koelkast kan in de 
winter op een lagere stand dan in de zomer. Door 
de thermometer ziet  u direct of de koelkast een 
standje lager kan, waardoor u energie bespaart. 

Ontdooi vlees in de koelkast

Ontdooi nooit uw vlees op het aanrecht, maar in de koelkast. Door 

de kou die van het product afkomt, verbruikt uw koelkast minder 

energie.

dat de kou in de producten zit. Hierdoor slaat de koelmotor van 

de koelkast minder vaak aan dan wanneer de koelkast bijna leeg 

is. Met warm weer kunt u flessen vullen met aanmaaklimonade 

en deze in de koelkast plaatsen. Op deze manier heeft u altijd een 

koude frisdrank en de koelkast verbruikt minder energie.
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Diepvriezer

Maak minimaal 1 keer per jaar uw diepvriezer schoon. Door rijp 

aanslag verbruikt deze meer energie. Ontdooi uw diepvriezer bij 

voorkeur in de winter als het buiten vriest. Dan kunt u de produc-

ten uit de vriezer (eventueel in kranten) buiten leggen. Zodra u de 

vriezer schoon heeft, doet u eerst alle diepvriesproducten er weer 

in voordat u de vriezer aan doet. Door de kou van de producten 

bereikt de vriezer eerder de gewenste temperatuur, dan wanneer 

u de vriezer leeg aandoet en daarna de deur lang open heeft staan 

om de producten in de vriezer te doen.

Apparaten met een oplader

Denk ook aan apparaten met een oplader, zoals de kruimeldief of 

elektrische tandenborstel. Haal de stekker van de oplader uit het  

stopcontact als u het apparaat lang niet gebruikt. Een kruimeldief 

verbruikt ongeveer 15 kWh per jaar, ofwel € 3,-. Een elektrische 

tandenborstel verbruikt ongeveer 5 kWh per jaar, ofwel € 1,-.
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Televisie

De meeste mensen zitten bijna een kwart van hun leven voor de 

televisie. Belangrijk dus om goed na te denken over de aanschaf 

van de juiste televisie. Het soort scherm en de grootte ervan maakt 

uit voor het energieverbruik. Led-lcd televisies zijn het energiezui-

nigst. Lcd-televisies en plasmatv’s zijn minder zuinig. 

Ook de grootte van het scherm is belangrijk voor het stroom-

verbruik. Daarvoor geldt: hoe kleiner het scherm des te minder 

stroom deze verbruikt. 

Stroomverbruik per jaar
U heeft een televisie van een paar jaar oud en de 
televisie staat gemiddeld 4 uur aan per dag

€ 100,-

€ 40,-

€ 30,-

Een tv met een plasma-
scherm van 42-inch

Een tv met een ‘ouderwetse’ 
beeldbuis-tv van 29-inch

tv met een 32-inch lcd-
scherm met led verlichting

Nieuwe televisies met led hebben in stand-
bystand vrijwel geen sluipverbruik meer



Verwarming

De verwarmingsketel staat meestal op zolder en de thermostaat 

hangt in de huiskamer. Dat houdt in dat het hete water van zol-

der moet komen wanneer u de verwarming aanzet. Zet daarom 

de radiatoren op de bovenverdieping een halve slag open. Op de 

benedenverdieping zet u de radiatoren volledig open. Hierdoor 

koelt het hete water van zolder niet af door koude leidingen van de 

bovenverdieping. Zo is de gewenste temperatuur beneden sneller 

bereikt en bespaart u energie/gas. Dit voorkomt met vorst ook dat 

uw leidingen bevriezen op de bovenetage.

11
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Het is belangrijk de deuren van alle vertrekken in de woning te slui-

ten. Met name het vertrek waar de thermostaat hangt die de tem-

pratuur bepaalt van de centrale verwarming. Zo gaat de warmte 

niet verloren. 

Radiatorombouw

Veel mensen hebben een radiatorombouw voor de verwarming 

staan. Leuk en decoratief, maar ze houden veel warmte van de ver-

warming tegen. Als het jaargetijde is aangebroken dat u dagelijks 

de verwarming aan zet, haal de radiatorombouw er dan voor weg. 

Zet de verwarming eerder lager

Zet een uur voordat u naar bed gaat de verwarming alvast lager 

(maximaal 2 graden). De warmte is zeker nog een uur aanwezig, 

zonder dat het gas kost. Hiermee bespaart u 12 procent gas per 

jaar.

Wat u nog meer kunt doen aan warmtebesparing

• Plak radiatorfolie achter de radiatoren, zodat de warmte naar 

binnen weerkaatst en niet door de muur naar buiten verdwijnt. 

Hiermee bespaart u € 7,- per vierkante meter verwarming per 

jaar.



• Plaats een tochtstrip aan de onderkant van de deur. Hiermee 

voorkomt u koude trek over de vloer en warmteverlies.

• Sluit aan het eind van de middag de gordijnen (zeker op de 

slaapkamers). Hiermee bespaart u warmteverlies. De warmte 

van de verwarming blijft in de woning en gaat niet via  de ra-

men/roosters verloren. Let er wel op dat de gordijnen niet voor 

de verwarming hangen. Dan gaat de warmte alsnog achter het 

gordijn naar het raam. 

• Leg in de vensterbank, bij enkel glas, een opgerolde handdoek. 

Deze helpt niet alleen tegen de kou als tochtstrip, maar vangt in 

tegenstelling tot de zogenaamde tochtrollen ook het condens 

water op.

Ontlucht regelmatig uw verwarmingen met een daarvoor 
bestemde sleutel. Lucht in de verwarming verwarmt niet 
en uw verwarmingsketel heeft hierdoor veel meer tijd 
nodig. En dus meer gas om de warmte te bereiken die u 
wenst. U herkent de lucht in de verwarming en leidingen 
door het getik hierin. Maar ook al hoort u niks. Geeft  dit 
geen garantie dat er geen lucht in zit. Regelmatig ont-
luchten is dus erg belangrijk. 
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Lampen

Spaarlamp

Spaarlampen zijn tot 5 keer zuiniger dan gloeilampen. Ze gaan lang 

mee en zijn meestal nog veel goedkoper dan ledlampen. Lichtkleur 

en kleurweergave zijn beter dan in het verleden. Nadeel is dat veel 

modellen langzaam opstarten. Verder zijn de meeste spaarlampen 

niet dimbaar.

Ventileren

Ook met vorst hoort u te ventileren. Een half uurtje per dag is al 

voldoende om vochtige lucht te verwijderen. Ook als u de verwar-

ming aan heeft. Door elke dag te ventileren, is de lucht in de wo-

ning droog. Deze droge lucht laat zich snel en makkelijk verwarmen. 

Hierdoor bespaart u gas en heeft u sneller een warme woning. En 

snel verwarmde lucht voorkomt schimmels in de woning.
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Ledlamp

De beste ledlampen zijn nog zuiniger dan spaarlampen. In tegen-

stelling tot spaarlampen, zijn ze vaak wel dimbaar en geven ze di-

rect vol licht. Bovendien zijn ze beter geschikt voor koude omstan-

digheden, dus ook voor een buitenlamp.

De prijzen van ledlampen zijn de laatste jaren flink gedaald, al 

zijn ze nog wel wat duurder dan een gloeilamp. De aanschafprijs       

verdient zich binnen een jaar terug,  door het lage energieverbruik.

Welke lamp is het geschiktst als buitenlamp?

Veel spaarlampen zijn niet, omdat ze slecht werken bij kou. Neem 

ook geen spaarlamp als buitenlamp als die traag opstart. Beide ei-

genschappen maken spaarlampen niet geschikt voor in een arma-

tuur met een bewegingssensor.

Halogeenlampen en ledlampen doen het uitstekend bij kou. Let 

wel op: ledlampen mogen niet in een klein gesloten armatuur zit-

ten. Daardoor kunnen ze namelijk erg heet worden (door de elek-

tronica in de lampvoet). Als ze hun hitte niet kwijt kunnen, gaan ze 

stuk. Ook in een oven kunnen ze niet gebruikt worden.



16

Dimmen

Spaarlampen zijn niet geschikt om aan te sluiten op een standaard 

dimmer, maar er zijn wel speciale dimbare varianten. 

Halogeenlampen kun je probleemloos aansluiten op elke dimmer. 

Op de verpakking van een lamp staat of hij geschikt is voor een  

standaard dimmer. Is dat niet het geval, dan staat op de verpakking  

een doorgehaald symbool van een dimmer. 

Ongeveer de helft van de ledlampen die zijn getest, is dimbaar. Op 

www.delampenvergelijker.nl kunt u zien welke lamp dimbaar is en 

welke niet.
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Computer

Wat verbruikt een computer?

• Een desktopcomputer met Lcd-scherm verbruikt ongeveer          

230 kWh. Dat is zo’n €50,- per jaar.

• Een computer met een oud beeldbuisscherm verbruikt meer:       

275 kWh. Dat is zo’n € 60,- per jaar.

• Een laptop is het zuinigst: 110 kWh. Dat is zo’n € 24,- per jaar.

• Randapparatuur: Printers, routers of een setje luidsprekers          

verbruiken gemiddeld 95 kWh. Dat is zo’n € 21,- per jaar.

Deze apparaten hebben vaak geen aan/uit knop. Ze hebben daar-

door ook stand-by verbruik. Apparatuur die op een USB-poort van 

de computer is aangesloten, verbruikt veel minder. Meestal is dit 

niet meer dan 2,5 Watt.



18

Downloaden

Download u regelmatig grote bestanden? Gebruik software die de 

computer uitschakelt als het downloaden klaar is.

Schoon systeem

Schoon het systeem van uw computer geregeld op. Een schoon 

systeem werkt efficiënter en dus zuiniger. Met speciale software 

haalt u die overbodige bestanden van uw computer.

De beste computerbespaartips
€ 10,- tot 50,- per jaar

• Stel energiebeheer in op uw computer. Ga via start 

naar het configuratiescherm. Daar vindt u energiebe-

heer. 

• Stopt u even? Zet uw computer dan in de slaap- of 

sluimerstand.

• Sluit de computer met randapparatuur aan op een 

stekkerdoos met schakelaar. Bent u klaar, dan zet u 

alles in één keer uit. Zo voorkomt u dat de apparatuur 

in de stand-by stand nog veel verbruikt.
18
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• Gebruik de eco button voor de pc. Zet uw computer 

met één druk op de knop in de energiebesparende 

eco modus. 

• Gaat u een nieuwe computer kopen? Een laptop is 

zuiniger dan een desktop computer. Sluit u een aparte 

monitor op uw laptop aan, dan is er geen verschil in 

verbruik.

Bedenk wat u wilt doen met de computer en pas uw aan-

koop daar op aan. Voor alleen tekstverwerken, surfen en 

e-mailen heeft u aan een eenvoudige computer genoeg. 

Voor videobewerking en gamen is een zwaardere compu-

ter nodig. Die verbruikt wel meer energie.

Gratis software om uw systeem op te schonen vindt u o.a. 

op: www.privazer.com

Stand-by verbruik voorkomen: € 35,-
De randapparatuur van uw tv verbruikt stroom. Ook als ze niet ge-

bruikt worden. Dit noemen we stand-by verbruik of sluipverbruik. 

Het sluipverbruik van een geavanceerde decoder is bijvoorbeeld 
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60 kWh (€ 35,-) per jaar. Gebruik een stand-by killer om alle appa-

ratuur in één keer uit te zetten.

Top 5 sluipverbruikers
• Computer met randapparatuur: € 33,- per jaar 

• Tv plus video- of dvd-speler: € 15,- per jaar

• Koffiezetapparaat: € 6,- per jaar

• Tuner, versterker en cd-speler: € 6,- per jaar

• (Combi) magnetron: € 4,- per jaar

Het stand-by verbruik kunt u tegengaan door 
een stekkerblok met aan/uit schakelaar of 
een stand-by killer te gebruiken (doordruk-
stekker). 
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Nog meer sluipverbruik

Heeft u het klokje op uw (combi) magnetron echt nodig? Zo niet, 

trek dan de stekker eruit als u de magnetron niet gebruikt. U be-

spaart € 4,- per jaar. 

Haal de oplader uit het stopcontact als uw mobiel opgeladen is.            

Deze gebruikt namelijk stroom zolang hij in het stopcontact zit.                  

Dit geldt voor alle elektrische apparaten die niet worden gebruikt,          

maar waarvan wel de stekker in het stopcontact zit. Gebruik voor 

deze apparaten doordruk stekkers.

Energierekening

Bij veel energieleveranciers word de opnamestand opgevraagd bij 

de klant om zo de jaar- en of eindafrekening te kunnen opmaken. 

Voor de jaar- of eindafrekening is er ook nog een paar tips.

Gebruik ik teveel gas en elektra?

Uiteraard is dat afhankelijk van de winters. Is het een zachte of is 

het een strenge winter. Met de bespaartips die wij u geven, is het 
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Wisselen van energieleverancier
Consumenten die overstappen naar een andere energieleveran-

cier kunnen soms veel geld besparen. Uit onderzoek is gebleken 
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mogelijk om het energieverbruik te verminderen. Voor een nauw-

keurige vergelijking met wat u aan verbruik mag verwachten, kunt 

u uw gegevens invullen op: www.verbeteruwhuis.nl. Ook kunt u 

zich aanmelden bij: www.slimmemeterportal.nl. U ziet dan naast 

uw verbruik ook uw sluimerverbruik.

De energie eindrekening klopt niet?

Als u de meterstanden doorgeeft aan uw energieleverancier, schrijf 

dan zelf deze getallen en de datum van opname op. Zo kunt u op 

de eindafrekening zien of dit klopt met wat u heeft doorgegeven. 

Het kan lonen om de eindafrekening goed na te lopen en eventu-

eel te vergelijken met uw buren. Klopt uw eindafrekening niet, dan 

kunt u een klacht indienen bij uw energieleverancier. Dit kunt u het 

best schriftelijk doen. Consuwijzer heeft daar een handig stappen-

plan voor: www.consuwijzer.nl/energie/energierekening/jaarafre-

kening/niet-eens-met-jaarafrekening.
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dat veel consumenten wel willen overstappen, maar door de on-

duidelijke en onbegrijpelijke informatie, dit vaak niet doen. Con-

suwijzer heeft een overstapcoach om het vergelijken van energie-

leveranciers makkelijker te maken: www.energieleveranciers.nl/

energie-vergelijken

Kijk ook naar het vastrechttarief. Doordat dit verschilt in prijs, 

kan het voordeel van de energieprijzen teniet worden gedaan.

MEER TIPS?
http://energieverbruikmanagers.nl

www.energiebanknederland.nl 

www.zelfjeschuldenregelen.nl

www.huurdersbelangenvereniging.nl (tips)

In Nederland leven naar schatting 750.000 mensen in de armoede. 

Deze mensen hebben te weinig geld voor hun energierekening en 

dreigen afgesloten te worden. De Nederlandse energiebank wil in 

meer regio’s in Nederland hulp aanbieden. 



Met dank aan

Oost Flevoland Woondiensten  
partner in wonen

De Nederlandse Woonbond 
De stem van hurend Nederland

Energiecoach 
Claudia van Loveren


