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11   Besparen kan ook nog zo... 

 Doe de V-test! 

 Vergelijk de prijzen van de energieleveranciers en kies de voor jou 

meest interessante leverancier. 

 De standaardleverancier is vaak duurder! 

 Je kan zo’n prijsvergelijking maken op www.vreg.be of telefoneer 

naar het gratis nummer 1700. Het enige wat je nodig hebt is je laatste 

eindafrekening. 

 Als je een nieuwe leverancier kiest, regelen zij de overstap. Er is 1 

maand opzeg en de leveranciers mogen geen overstapkosten of  

boetes meer aanrekenen! 

 Wie is toegewezen aan de netbeheerder (Infrax) of een budgetmeter 

heeft, kan niet overstappen naar een andere energieleverancier. 

 Wie het sociaal tarief geniet, heeft bij om het even welke leverancier 

het laagste tarief. 

 

 Je verbruik onder controle 

 Meten is weten! Maak gebruik van een energiemeter en weet precies 

hoeveel je koelkast of TV nu verbruikt. Je mag hem gratis twee weken 

lenen via Infrax. 

 

 Groepsaankoop groene stroom 

 Je kan ook meedoen aan een groepsaankoop. Door zoveel mogelijk 

mensen samen te brengen in een groepsaankoop, bekom je een  

lagere prijs voor groene elektriciteit en gas. 

 De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert zo’n groepsaankoop. Meer 

informatie vind je op www.bouwwijs.be/energie-en-besparen/

groepsaankoop-groene-stroom . 



9   Een klein rekensommetje... 

 Thermostaat 1 graadje lager zetten → € 40 per jaar. 

 Verwarming een uurtje voor het slapengaan op nachtstand zetten → 

€ 70 per jaar. 

 Tocht vermijden → € 10 per meter per jaar. 

 Douchen in plaats van een bad te nemen → € 26 per jaar. 

 Gloeilampen vervangen door spaarlampen → € 9 per lamp per jaar. 

 Nieuw koeltoestel met A-label (of beter) → € 64 per jaar (bij  

vervanging van een toestel met label D). 
 

→ Uitgespaard op 1 jaar: € 129  

10   Acties netbeheerder 

 Kortingsbon zuinige toestellen 

 Kortingsbon van € 150 voor de aankoop van een energiezuinige koel-

kast of een energiezuinige wasmachine. 

 Enkel voor beschermde klanten. 

 Maximum 1 bon per jaar. 

 

 Gratis energiescan 

 Spoor snel je energieverliezen op in huis met behulp van een gratis 

energiescan van Infrax. Surf naar energiescans.be en vraag een gratis 

energiescan aan. Geen computer, geen probleem! Kom naar cvba 

Wonen en wij vragen de energiescan aan voor jou of ga naar het 

klantenkantoor van Infrax iedere donderdag van 9u tot 11u45 in het 

gemeentehuis. 

→ Meer info op: www.infrax.be/nl/Premies-en-acties 
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THEMA’S 

1   Verwarming van de woning 

 CV-ketel en radiatoren  

 Laat je ketel regelmatig nakijken. Een gasketel moet om de 2 jaar een 

onderhoudsbeurt krijgen. Een goed onderhouden ketel heeft geen 

rendementsverlies. 

 Zet in de zomer de waakvlam van de CV-ketel uit. 

 Ontlucht de radiatoren bij het begin van de winter. 

 Verstop de radiatoren niet achter gordijnen of meubels. 

 Plaats niets op radiatoren, dek ze niet af en reinig ze regelmatig met 

een stofzuiger. 

 Vermijd bijverwarming op elektriciteit. 

 

 Deuren en ramen 

 Maak deuren en vensters tochtvrij (tochthond, tochtborstels, tocht-

strips, gordijnen…). 

 Tijdens winterse nachten houd je meer 

warmte binnen als je rolluiken en/of  

gordijnen gebruikt. 

 Sluit deuren tussen verwarmde en niet  

verwarmde ruimtes. 

 

 Temperatuur in de woning 

 Verminder de temperatuur als je niet thuis bent. 

 Verlaag de temperatuur in ruimtes die minstens één uur niet gebruikt 

worden. 

 Zet de verwarming op nachtstand een uurtje voor je naar bed gaat. 

 Vochtige lucht warmt minder goed op (+ goed verluchten voorkomt 

vochtproblemen). 

 

7   Afwassen 

 Vaatwassers zijn meestal efficiënter en energiezuiniger dan afwassen 

met de hand… alleen als ze helemaal gevuld zijn. 

 Reinig regelmatig de filters van de afwasmachine. 

 Laat geen water lopen tijdens het afwassen met de hand. 

8   Sluipverbruik 

 Koop toestellen met een laag verbruik, maar ook met een laag  

sluipverbruik. 

 Laat apparaten niet in waakstand staan 

(bv. rood lampje TV), maar doe ze  

volledig uit. 

 Trek de oplader van gsm, gps, tanden-

borstel,… uit het stopcontact als je ze 

niet gebuikt. 

 Gebruik je TV niet als achtergrondmuziek. 



6   Koken 

 Twee weken of langer weg? Schakel de koelkast uit en zet de deur op 

een kier. 

 Ontdooi regelmatig de diepvries om de rijmlaag te verwijderen. Een 

rijmlaag van 2 mm zorgt voor 10% meerverbruik. 

 De kookpot moet aangepast zijn aan de grootte van de kookplaat of 

regel het gasvuur zodat de vlammen niet onder de pot vandaan  

komen. 

 Kook met een deksel: zonder deksel verbruik je driemaal meer  

energie. 

 Elektrische kookplaten blijven nog een tijdje warm, schakel ze dus uit 

net voor het einde van de bereidingstijd. 

 Gebruik de oven voor grote hoeveelheden, de microgolf voor kleine 

hoeveelheden. 

 Laat de dampkap niet langer werken dan nodig. 

 Giet verse koffie meteen in de thermoskan. 

2   Verlichting 

 Gebruik daglicht: open je gordijn vanaf ‘s ochtends voor verlichting 

(en verwarming).  

 Kies voor heldere kleuren in de kamers. Een donkere ruimte heeft 2 

tot 3 keer meer licht nodig.  

 De goedkoopste lamp is de lamp die niet brandt. Doe het licht uit als 

je de kamer verlaat.  

 Lampen die je altijd dimt vervang je beter door een lamp met een 

laag vermogen.  

 Gebruik spaarlampen of TL-lampen.  

 Overdrijf niet met sfeerverlichting.  

3   Wassen en plassen 

 Boiler  

 De ideale temperatuur voor de afstelling van de boiler is 60 tot 65°C. 

 Controleer en herstel doorlopende boilers meteen.  

 

 Badkamer  

 Controleer en herstel lekkende kranen meteen.  

 Laat water alleen stromen als het echt nodig is. Vang het op in de  

 Iedere kamer heeft zijn ideale temperatuur: 

  Slaapkamer   16°C   

 Keuken    18°C 

 Living    20°C 

 Badkamer   22°C 



 wastafel of spoelbak in plaats van het zomaar te laten wegvloeien (bij 

 het handen wassen, het tanden poetsen, het scheren, het inzepen,…). 

 Een korte douche verbruikt minder dan de helft water en energie van 

een bad. 

 

 Toilet  

 Verminder het watervolume in de spoelbak 

van je WC door de vlotter in te stellen of 

door er een fles gevuld met water in te 

plaatsen.  

 Heb je een spaarknop, gebruik de  

spaarknop.  

 Loopt het toilet door, herstel het zo snel 

mogelijk. Draai alvast het toevoerkraantje 

dicht.  

 

 De was doen  

 Vernieuw je de wasmachine? Koop bij voorkeur een toestel dat met 

een hoog toerental kan droogzwieren.  

 Sorteer je wasgoed en was op een aangepast programma.  

 Was, indien mogelijk, op een lagere temperatuur.  

 Onderhoud en reinig je wasmachine regelmatig.  

 

 Gebruik regenwater  

 Gebruik indien mogelijk en waar mogelijk regenwater voor:  

 

 De wasmachine  

 Het toilet  

 Het wassen van de auto  

 Het besproeien van de tuin …  

4   Drogen en strijken 

 Droog de was zoveel mogelijk op een rek of een waslijn. 

 Strijk met stoom, dat gaat sneller, vlotter en zuiniger. 

 Zet je strijkijzer steeds uit als je even weg moet… Wellicht blijf je  

langer weg dan verwacht. 

5   Koelen en vriezen 

 Aankopen en plaatsen koelkast/diepvries  

 Kies een koelkast en/of diepvries op maat van je gezin. 

 Een koelkast zonder vriesvak is zuiniger dan eentje met een vriesvak. 

 Een diepvrieskist is zuiniger dan een diepvrieskast. 

 Plaats een koelkast en diepvriezer bij voorkeur op een koele plek en 

zeker niet naast de oven. 

 Zorg dat een koelkast en diepvries gemakkelijk hun warmte kunnen 

afgeven. (7cm van de muur of verluchtingsroosters bij inbouw). 

 

 Gebruik koelkast/diepvries 

 Organiseer je koelkast zodat je alles snel terugvindt. 

 Overlaad de koelkast niet en bewaar er enkel wat er in bewaard moet 

worden. 

 De diepvries hou je het best goed gevuld. Lege vakken kan je opvullen 

met bv. piepschuim.  

 Zet geen warme gerechten in de koelkast of diepvriezer. 

 Eten uit de diepvries ontdooi je in de koelkast. 

 Open de koelkast en diepvriezer zo kort mogelijk. 

 Zorg dat de toestellen goed sluiten.  


