
10 eenvoudige tips om 

energie te besparen 

 

 

Ook zonder zonnepanelen kan je je steentje 

bijdragen aan een klimaatvriendelijke en  

energiezuinige wereld. 
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DRAAG JE EIGEN STEENTJE BIJ AAN HET KLIMAAT EN 

GA ER FINANCIEEL OP VOORUIT MET DEZE 10 

EENVOUDIGE TIPS! 



1. KIES VOOR LED -en SPAARLAMPEN. Licht 

nodig? Kies voor de zuinigste lamp. Iets 

duurder in aankoop maar veel zuiniger. Dus 

snel terugverdiend. 

2. DOOF HET LICHT. De zuinigste lamp is deze 

die niet brandt. Led wil niet zeggen dat je de 

lamp niet hoeft te doven. 

3. WAS OP LAGERE TEMPERATUUR. Met de 

huidige producten en machines krijg je ook 

bij een lage temperatuur je was proper. 

4. DROOG OP EEN WASREK OF -LIJN. Beperk 

het gebruik van de droogkast want deze 

vreet stroom.  

5. GEEN STAND-BY. Zet je apparaten volledig 

uit of trek de stekker uit. Ook de decoder. 

6. KOOK ENERGIEZUINIG. Schakel het vuur op 

tijd uit, gebruik een warmtekoker om water 

te verwarmen,… 

7. GEBRUIK EEN THERMOSKAN. Een 

thermoskan voor warme en koude dranken 

is ideaal. 

8. KOOP EEN ENERGIEZUINIG TOESTEL. Nieuw 

toestel nodig? Kies het zuinigste model. 

9. JUIST VRIEZEN: Vries op de juiste 

temperatuur en ontdooi je vriezer 

regelmatig 

10. GEBRUIK DE KOELKAST. Ontdooi etenswaren 

langzaam in de koelkast.  

Veel meer nuttige tips vind je op: 

https://www.energiesparen.be/tips 
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