Met Schelde

Stappenplan
op weg naar
een duurzame
woning

press werken aan een duurzame wereld

Duurzame voornemens voor 2018
Laten we ( particulieren/bedrijven en scholen) proberen van 2018 een “duurzaam” jaar te maken
en samen te kijken of we op energie kunnen besparen en daardoor zuiniger te zijn op onze aarde.
Wij willen u wijzen op een aantal bespaartips:

Elektriciteit

STAP 1 :

In kaart brengen
van huidig en
toekomstig
energieverbruik

STAP 2:

Bepalen van de
technische staat
van de Woning

STAP 3:

Energielabel vs.
Energie Prestatie
Advies

▪▪ Ga slimmer om met uw apparaten, maak gebruik
van energiemonitoring.
▪▪ Vervang uw lampen door LED verlichting.
▪▪ Plaats zonnepanelen of neem deel in een postcoderooscoöperatie
▪▪ Haal opladers en adapters van bijvoorbeeld telefoons en laptops uit het stopcontact.
▪▪ Zet elektrische apparaten niet op stand-by, maar uit
▪▪ Doe de lichten uit in kamers waar je niet bent,
benut daglicht zoveel mogelijk.
▪▪ Was op lagere temperaturen
▪▪ Laat de koelkast/vriezer nooit (even) openstaan
en zet deze niet kouder dan nodig is.
▪▪ Zet de koelkast uit als je op vakantie gaat.

Gas
▪▪ Goed isoleren van uw woning, dak, muur en vloer.
▪▪ Gebruik een slimme thermostaat.
▪▪ Voer een warme truien dag(en) in.
▪▪ Zorg voor goede tochtwering.
▪▪ Zet de themostaat een graadje lager.
▪▪ Maak zoveel mogelijk gebruik van dubbel glas.

▪▪ Gebruik radiatorfolie/doe de rolluiken dicht/
sluit de gordijnen
▪▪ Isoleer leidingen van de centrale verwarming.
▪▪ Controleer de instellingen van uw thermostaat/
zorg voor een goed onderhouden cv ketel
▪▪ Kies voor een zuinige verwarming, zoals een
zonneboiler of warmtepomp.
▪▪ Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag
niemand thuis is. En ‘s nachts.

▪▪ Douche korter/gebruik een waterbesparende
douchekop ( max 7 liter per minuut)
▪▪ Laat de was buiten drogen of binnen op een
waslijn, in plaats van in de wasdroger
▪▪ Gebruik tijdens het koken een deksel op de pannen
▪▪ Stel boilertemperatuur lager in (niet beneden de
60°C ivm legionella)
▪▪ Aanschaf nieuwe apparaten altijd kiezen voor A+++
▪▪ Controleer of je keukenkranen een waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer hebben.
▪▪ Als je elektrisch kookt, gebruik dan altijd een
waterkoker om water aan de kook te brengen.

Voordat je start met echt besparen is het verstandig om een inventarisatie te laten maken van de mogelijkheden, door het regelen van een energiescan.
Voor particulieren kan dat door het opmaken van een Energie Prestatie Advies. (E.P.A.) Door inlevering
van bon op deze pagina kunt u korting daarop krijgen, tevens heeft u dan ook een Energie Label.
Bedrijven kunnen een energiescan laten uitvoeren en gebruikmaken van de Green Deal Zeeuws Vaanderen, door Rabo bank gesponsord.
Scholen kunnen een energiescan laten opmaken en gebruikmaken van een Green Deal voor scholen,
grotendeels gesponsord door het rijk of ook de bij bedrijven genoemde green deal.

Isoleren

Led
verlichting

Verwarmen/
gas er af

Opstellen van een
Programma van
Eisen

STAP 5:

Energie
opwekken/opslag

Kosten en
financiering

(Onder)
aannemers en
leveranciers
en eventueel
vergunningen.

Energie
besparen

Diversen

STAP 4:

STAP 6:

Waar krijg je
allemaal mee
te maken
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