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Gratis besp

= besparing per jaar

Apparaten écht uitzetten

€ 70,-

Door apparatuur (zoals televisie of
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C

€ 50,-

Heb je een boiler die een voorraad water
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege
Legionella en het risico op bacteriegroei.

Tweede koelkast weg

€ 50,-

Heb je een tweede koelkast?
Doe deze dan de deur uit en bespaar
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger

€ 30,-

Hang de helft van de wasjes die normaal
in de droger belanden aan de lijn.
Beter voor het milieu en het levert
ook nog geld op.

Korter douchen

€ 60,-

Hoe lang sta je onder de douche? Douche
vijf minuten in plaats van de gemiddelde
negen minuten; dat kan een aardig bedrag
op je energierekening besparen.

Wasmachine op ecoprogramma

€ 10,-

Gebruik het ecoprogramma van de
wasmachine en laat hem pas draaien
als hij vol is. De was wordt net zo schoon
en je bespaart energiekosten.

Vaatwasser op ecoprogramma

€ 20,-

Gebruik het ecoprogramma van de
vaatwasser en laat hem pas draaien
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon
en je bespaart energiekosten.

Lampen vervangen

€ 50,-

Vervang alle gloei- én halogeenlampen
door ledverlichting. Dit levert een besparing
op van € 35 tot € 50.

Lagere stookkosten!
Deur dicht!

€ 200,-

Sluit tussendeuren en verwarm alleen de
ruimte waar je bent. Met een deurdranger
gaan deuren automatisch dicht.

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je
overdag weggaat.

€ 80,Thermostaat ’s nachts op 15°C

€ 80,-

Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.
Heb je vloerverwarming? Zet je
thermostaat dan op 17°C of 18°C,
anders duurt het opwarmen te lang.

Thermostaat één graad lager

€ 80,-

Zet je thermostaat als je thuis bent één
graad lager dan je gewend bent. Als je
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

Verwarm je slaapkamer niet

€ 70,-

Verwarm je slaapkamer niet.
Gebruik eventueel een kruik
of elektrische deken.

Thermostaat eerder lager

Zet de thermostaat al een uur voordat
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,Gordijnen dicht

€ 100,-

Als je in een gemiddelde tussenwoning
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100
per jaar.
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Investering
Naden en kieren

€ 50,-

Door in een tochtig huis naden en kieren
te dichten, krijg je een comfortabeler
huis en kan de thermostaat lager in
plaats van hoger.

Waterbesparende douchekop

€ 40,-

80 procent van het warm water wordt
verbruikt tijdens het douchen. Een waterbesparende douchekop bespaart 20 procent
op je water- en energieverbruik.

Vriezer met Energielabel A+++

€ 40,-

Koel- en vrieskasten verbruiken veel
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk
energiezuiniger. Vervang daarom je oude,
door een nieuwe met Energielabel A+++.

Energiezuinige lampen

€ 30,-

Heb je nog gloeilampen in huis?
Vervang deze dan door energiezuinige
led- en spaarlampen. Begin op die plaatsen
waar de lamp de meeste uren brandt.

Radiatorfolie

€ 25,-

Hangt een radiator aan een buitenmuur
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiatorfolie achter de radiator. Zo ontsnapt er
minder warmte naar buiten.

Zuinige tv

€ 25,-

Led-LCD televisies zijn het energiezuinigst.
LCD- en plasmatelevisies zijn minder
zuinig. Kleinere schermen gebruiken
minder stroom.

Grote investeringen
besparing
per jaar

éénmalige
investering

maatregel

€ 260

€ 2.100

HR-ketel

€ 600

€ 4.100

Dakisolatie

€ 300

€ 3.100

HR++ glas

€ 200

€ 1.400

Vloerisolatie

€ 550

€ 4.400

Tien zonnepanelen

€ 110

€ 3.000

Zonneboiler

€ 180

€ 4.000

Hybride warmtepomp

€ 260

€ 800

Spouwmuurisolatie

o
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Alsjeblieft!
Op de achterkant van deze folder staat een hele meter bespaartips. Het
zijn kleine maatregelen die geen of weinig geld kosten maar wel meteen
veel opleveren: een lagere energierekening, meer comfort en een
bijdrage aan een schoner milieu.

We moeten in Nederland (en niet alleen in Nederland!) zo veel mogelijk
energie duurzaam opwekken, anders blijven de opwarming van de aarde en
de uitstoot van broeikasgassen toenemen. Ook willen we zo min mogelijk
energie verspillen, want hoe minder we gebruiken, hoe minder er opgewekt
hoeft te worden.
Ga zelf aan de slag met onze tips en lees hieronder hoe we je kunnen helpen
en hoe je daarmee je portemonnee een plezier doet!

woongesprek

Succes!

Doe
mee!
De woningcorporaties Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen werken samen
met Het Nieuwe Wonen om hun huurders in Molenlanden te adviseren om
duurzamer te wonen. Je kunt daar als huurder actief aan meedoen!
Hoe werkt het?
Het huis dat je huurt is of wordt waarschijnlijk al duurzaam ingericht door de
corporatie, maar er valt altijd nog wat te winnen. De tips aan de achterkant
van deze folder helpen je op weg. De duurzame artikelen die je daarvoor
kunt gebruiken, kun je kopen met de Groene Bon.
Weet je niet goed waar je moet beginnen? Wil je er graag eens met
iemand over praten? Onze vrijwillige wooncoaches staan voor je klaar. Zij
beantwoorden je vragen en geven tips. De wooncoach komt kosteloos bij je
op bezoek en bekijkt de mogelijkheden in jouw huis.
Ook kunnen we afspreken met een groepje kennissen of mensen uit je
straat, zodat je onder leiding van de coach ideeën en ervaringen kunt
uitwisselen. Want als je weet hoe je leeft, leef je beter!

Tablis Wonen is een woningcorporatie met woningen in Molenlanden
en Sliedrecht. Onze woningen in Molenlanden staan in Oud-Alblas,
Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en
Goudriaan. Zeven prachtige landelijke kernen waar we nu en in de toekomst
goede en duurzame woningen in een plezierige woonomgeving verhuren.
Duurzaam wonen heeft onze aandacht en vinden wij ook echt belangrijk.
Zeker nu we in Nederland stap voor stap naar energieneutraal wonen gaan.
Daarom streven we ernaar dat zoveel mogelijk van onze woningen voor
2035 energielabel B hebben. Daarna bepalen we met welke techniek we de
woningen CO2 neutraal kunnen maken.

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder van Tablis Wonen

Onze huurders vinden - net als wij bij
Tablis Wonen - betaalbaar en duurzaam
wonen erg belangrijk. Door energiezuinig te
wonen, spaar je het milieu en geld. We werken samen
met Het Nieuwe Wonen en Lek en Waard Wonen. Hierdoor
kunnen we onze huurders in Molenlanden een gratis
adviesgesprek én energiebesparende artikelen aanbieden.
Ik ben er echt blij mee dat we met elkaar kunnen werken
aan energiezuinig wonen in Molenlanden.

Lek en Waard Wonen verhuurt ca. 2.550 woningen in de kernen
Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland
en Kinderdijk. Onze missie is: goed en betaalbaar wonen. We vinden het
belangrijk dat we de huurders kennen en dat de huurder ons kent.
Door deze gezamenlijke actie met Tablis Wonen en Het Nieuw Wonen
kunnen onze huurders hun eigen energiekosten verlagen. Tegelijkertijd
kunnen ze een bijdrage leveren aan de energiebesparing die
we in Nederland moeten realiseren.
Wij dragen de kosten van deze actie en compenseren hiermee een stukje
van de lastenverzwaring die onze huurders op hun bordje kregen door de
herindeling van de gemeente.

Adrie Tukker-Blok
Directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen

Ook als corporatie investeren wij in
energiebesparende maatregelen. We
kiezen bewust voor materialen, installaties,
systemen en onderhoudsmethoden die het milieu
minder belasten. In de jaren 2016 t/m 2019 zijn
energiebesparende maatregelen in ca. 450 woningen
van onze corporatie uitgevoerd en tussen 2020 en
2022 volgen nog ca. 980 woningen.

Het Nieuwe Wonen
Stichting Het Nieuwe Wonen begeleidt huurders en huiseigenaren bij het
duurzamer maken van hun woning en hun gewoonten. De stichting werkt
voor meerdere gemeenten en woningcorporaties in de regio. Vrijwilligers
die zijn opgeleid tot wooncoach geven energieadvies op maat bij jou aan de
keukentafel.
Ook als je hulp nodig hebt bij het aanbrengen van de duurzame materialen,
dan kun je bij Het Nieuwe Wonen terecht. Wij bieden onze eigen klushulp aan.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
www.hetnieuwewonen.org
(0345) 254 030
info@hetnieuwewonen.org

Advies gewenst?
Vraag een

gratis woongesprek

aan bij Het Nieuwe Wonen en ontvang
een extra waardebon van € 25,-

MeetlatEnergiebesparingHetNieuweWonen.indd 2

21-7-2020 11:59:58

