
Wil je ook meer 
energie besparen?
Bekijk hier onze

24
TIPS!

Wij doen
lokaal groen!

Tijd voor verandering!
Peel Energie is er voor jou.
De coöperatie Peel Energie is de lokale energieleverancier van groene stroom en gas van en voor Peel en Maas. Peel 
Energie streeft naar een energieneutrale regio, d.w.z. de energie die wij met zijn allen gebruiken zelf lokaal en duurzaam 
opwekken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Verder 
ondersteunt Peel Energie projecten op het gebied van opwekken duurzame energie, duurzame technologie, warmte en 
energiebesparing. Ieders inbreng is daarbij meer dan welkom, want bij Peel Energie kan iedereen behalve klant ook lid 
worden.

Word klant of lid bij dé lokale energieleverancier van Peel en Maas.

www.peelenergie.nl

Deze  9  besparingen leveren 
de meeste winst op:
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Partners:Initiatiefnemers:

Als je alle tussendeuren in huis 
sluit en in kamers waar je niet 
bent de radiator uitzet, bespaar 
je tot €250,- per jaar aan gas.

Meet met een energiemeter het 
verbruik van je apparaten. Laat 
elektrische apparaten niet op
stand-by staan, maar zet ze 
helemaal uit. Tip: gebruik een 
stekkerdoos met schakelaar.

Een verwarming op basis van 60 
graden verwarmt iets minder 
snel, maar bespaart veel energie 
omdat het water niet zo warm 
gestookt hoeft te worden.

Iedere dag 20 minuten douchen 
kost €300,- p/jaar en 5 minuten 
kost €75,- p/jaar. (Per persoon) 
Tip: plaats een leuke douche–
timer in de douche. 

Zet de thermostaat 1°C lager. 
Tips: doe een warme trui aan, 
gebruik een deken op de bank 
en zet 1 uur voordat je gaat 
slapen de thermostaat op 
nachtstand.

Een airco verbruikt veel stroom 
als hij aan staat. Een ventilator is 
energie-zuiniger en dus milieu-
vriendelijker dan een airco.

Verwarm alleen de kamers 
waarin je zit of werkt en sluit 
alle deuren in huis. Doe ook de 
gordijnen ’s avonds dicht. 

Een 2e koelkast/vriezer is vaak 
oud en verbruikt veel stroom. 
Vervang de koelkast/vriezer door 
een energiezuinige.

Hang je was aan de lijn. Heb 
je daar weinig ruimte voor, 
probeer dan de helft van je was 
op te hangen, dat bespaart toch 
ook al zo’n €30,-.

Sluit je deuren in huis

Voorkom energieslurpers
en zet apparaten uit en niet
op stand-by

Het (laten) verlagen van
de ketel-watertemperatuur 
van 90 naar 60 graden

Douche niet langer dan 
5 minuten

Zet de thermostaat een
graadje lager

Gebruik de ventilator in
plaats van de airco

Verwarm minder
kamers in huis

Doe 2e koelkast/vriezer 
weg

Hang je was aan de lijn
(i.p.v. in de droger)

tot €250,- p/jaar

tot €175,- p/jaar

tot €40,- p/jaar

tot €225,- p/jaar

tot €85,- p/jaar

tot €60,- p/jaar

tot €170,- p/jaar

tot €80,- p/jaar

tot €70,- p/jaar



Wil je ook meer energie 
besparen, meer comfort 
en een lagere energie-
rekening?
Dan zijn hier
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Bespreek deze tips tijdens het bezoek van de 
energiecoach. Heb je nog geen afspraak gemaakt? 

Ga dan naar de website van 
Warmte | Koude-net Panningen

Voor meer informatie: www.wkpanningen.nl

Zet een kruisje in de vakjes: Interesse Doe ik al
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Ontdooi regelmatig de 
vriezer

Was op lage tempe–
ratuur (check je was–
middel)

Gebruik de ventilator in
plaats van de airco

Douche niet langer
dan 5 minuten

Stel je cv-ketel juist af
(of laat het doen)

Zet je vriezer op max.
-18°C

Plaats tochtstrips

Zet de thermostaat een
graadje lager

Kies de juiste vlam, en
doe deksel op de pan

Houd radiatoren
(stof)vrij

Zet apparaten uit en
niet op stand-by

Sluit je deuren in huis

Ontlucht radiatoren
regelmatig

Gebruik ledlampen

Plaats een 
douchespaarkop

Voorkom
energieslurpers

Gebruik de waterkoker
zuinig

Zet je vaatwasser op
eco-stand

Hang je was aan de lijn

Verwarm minder kamers
in huis

Zorg de hele dag voor
goede luchtcirculatie

Zet de vaatwasser pas
aan als deze vol is

Plaats radiatorfolie
achter je radiatoren

Doe 2e koelkast/vriezer
weg


