
 

 

 

 

 

 

Energie-efficiëntie is de belangrijkste factor bij de 

beoordeling van het warmteverbruik van een 

huishouden. Dit omvat geschikte isolatie, ventilatie, 

verwarmings- of koelkanalen en warmtebronnen. 

Echter, energieverbruiksgedrag is ook van invloed op 

de energierekening, en een aantal eenvoudige 

gedragsveranderingen kunnen de energiekosten 

helpen te verminderen. 

Wat kan u doen om energie te 

besparen en uw factuur te 

verlagen? 

De eerste stap dient te bestaan uit het uitvoeren van 

een energie-audit en het uitvoeren van de daarin 

beschreven aanbevolen acties. De initiële kosten van 

deze veranderingen kunnen aanzienlijk zijn, maar in 

veel gevallen zijn er lokale of nationale programma's 

die kunnen helpen deze maatregelen te financieren. In 

sommige gevallen kan het warmteverbruik met meer 

dan 80% worden verminderd. 

In meergezinswoningen met centrale verwarming is de 

eigenaar of de woningcoöperatie verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de energie-audit en de daarin 

vervatte aanbevelingen. Net als bij eengezinswoningen 

kan elke bewoner er echter toe bijdragen om het 

verbruik volgens eenvoudige regels te verlagen: 

De temperatuur in huis moet voldoende zijn om 

thermisch comfort te garanderen, wat in de 

leefruimtes bereikt wordt bij 20 ° C. Vergeet niet dat 

een stijging van de binnentemperatuur met één graad 

het energieverbruik met enkele procenten verhoogt, 

daarom moet - wanneer u de woning verlaat - de 

temperatuur worden verlaagd, bijvoorbeeld door de 

thermostaatinstellingen aan te passen. De 

temperatuur dient je leefgedrag te volgen, 

bijvoorbeeld lager in ongebruikte ruimten of 's nachts. 

Warme leidingen die door onverwarmde ruimtes 

lopen, zoals een zolder of kelder, dienen geïsoleerd te 

worden om warmteverlies te voorkomen.  

Ventilatie is eveneens belangrijk. Onvoldoende 

ventilatie kan bijdragen tot schimmelgroei als gevolg  

 

 

 

 

 

van onvoldoende vochtafvoer bij koken, wassen, 

drogen van kleding, enz. Let erop dat u de 

hoofdventilatiekanalen niet blokkeert. Verlucht de 

kamer, indien nodig, door het raam wijd te openen 

voor korte tijd (10 minuten). Dit is energie-efficiënter 

dan wanneer het raam de ganse dag op een kier staat.  

Vergeet bij het koken niet om de kookpot te bedekken 

met een deksel - het voedsel is sneller gaar en u 

vermindert ook de luchtvochtigheid. Eveneens zal u 

minder energie nodig hebben. 

De radiatoren mogen niet worden afgeschermd door 

meubels of door gordijnen. Om energie te besparen, in 

plaatsen die u verlucht, draait u tijdens het luchten de 

radiatoren uit. Ook de technische staat van de 

radiatoren is van belang. Stoffige radiator zijn  minder 

efficiënt dan schone. Om de stookkosten te 

verminderen, sluit u ’s nacht de gordijnen en laat u de 

rolluiken neer. Overdag open je gordijnen en rolluiken 

om maximaal te genieten van het daglicht, tenzij bij 

extreme hitte. Zo hou je de ruimtes fris. 

Huishoudapparaten verbruiken meestal elektriciteit. 

Airconditioners, vaatwassers, elektrische ovens, 

koelkasten en diepvriezers, lampen en fittingen, 

elektrische kachels, afzuigkappen, televisies, 

droogkasten, stofzuigers, ventilatieapparatuur, 

wasmachines, elektrische boilers - allemaal verbruiken 

ze elektriciteit en worden ze uitgerust met 

energielabels. In veel gevallen is het de moeite waard 

om oude apparaten te vervangen door nieuwe, 

efficiëntere apparaten. De vervanging zal bijdragen tot 

een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. 

Energielabels helpen u bij het kiezen van de meest 

energie-efficiënte oplossing op de markt. 

Efficiënt gebruik van 

huishoudapparaten? 

Niet alleen de kwaliteit van het apparaat heeft invloed 

op het elektriciteitsverbruik. Het gebruik van 

eenvoudige regels voor het gebruik en het onderhoud 

van huishoudapparaten kan ook bijdragen tot het 

verlagen van de energierekeningen. 

 

Hoe energieverbruik 
verminderen? 



Vaatwassers volledig vullen alvorens te gebruiken. Het 

is efficiënter om een vaatwasser te gebruiken die 

maximaal gevuld is, en wanneer dit niet mogelijk is, 

programma's te gebruiken die zijn gericht op het 

werken met gedeeltelijke lading, waardoor het 

verbruik van water en elektriciteit daalt. Wanneer u 

een vaatwasser kiest, kies dan een apparaat dat 

overeenstemt met je gezinssituatie (aantal serviezen). 

Energieverbruik voor een standaard afwascyclus voor 

een apparaat met een capaciteit van 12 serviezen 

Energie klasse A+ A++ A+++ 

Energieverbruik in kWh 1,02 0,90 0,84 

Energieverbruik voor een standaard reinigingscyclus 

voor een A++ energieklasse apparaat 

Aantal 
serviezen 

9 10 11 12 13 14 15 

Energie in 
kWh 

0,69 0,74 0,78 0,91 0,92 0,93 0,95 

Koelkasten en diepvriezers  moeten ook afgestemd 

zijn op de behoeften van de gebruikers. Een te grote 

capaciteit van het apparaat heeft invloed op de hoogte 

van de rekening. De temperatuur in de vriezer mag niet 

lager zijn dan -18 ° C, en in de koelkast is de optimale 

waarde rond + 6 ° C. Het is voldoende dat de producten 

vers blijven, en een eventuele daling van de 

temperatuur met één graad resulteert in een hoger 

elektriciteitsverbruik. Het openen van de koelkast 

dient zo kort mogelijk te zijn. Dit helpt het 

elektriciteitsverbruik te verlagen. Om een zo efficiënt 

mogelijke werking van koel- en vrieskasten te 

garanderen, wordt aanbevolen om ze in de koelere 

delen van de ruimte te plaatsen en te voorkomen dat 

ze worden blootgesteld aan de effecten van intense 

zonnestraling. Het ijs dat zich in de koelkast ophoopt, 

kan als warmte-isolatie dienen, dus regelmatig 

verwijderen van de ijslaag, door ontdooien van de 

koelkast, verhoogt het rendement. Het is niet aan te 

raden om warm voedsel in de koelkast of vriezer te 

plaatsen. Laat eerst het gerecht afkoelen tot 

kamertemperatuur, voor u het in de koelkast plaatst. 

Diepvriesproducten ontdooit u het beste in de 

koelkast. Dit is mogelijk omdat de temperatuur in de 

koelkast "positief" is. Hierdoor kan het product 

ontdooien en verhoogt u het rendement van de 

koelkast. 

 

 

 

Verlichting kan gemakkelijk bijdragen tot 

energiebesparing. Alleen al de vervanging van oude 

lampen door spaar- of ledlampen zal reeds aanzienlijke 

voordelen opleveren. Het energieverbruik wordt 

verminderd door het licht uit te schakelen wanneer het 

niet nuttig is en maximaal natuurlijk licht te gebruiken. 

Energieverbruik voor verschillende soorten 

lichtbronnen 

Traditionele 
lamp 

Compacte 
fluorescentie 

lamp 

LED  
lamp 

25 W 5 W 2W 

40 W 8 W 5W 

60 W 12 W 6W 

75 W 15 W 10W 

100 W 20 W 13W 

150 W 35 W 26W 

TV’s dienen uitgeschakeld te worden als er niet 

gekeken wordt. Ook tv's in de standby-modus 

verbruiken energie. De grootte van het scherm is ook 

een factor die het energieverbruik bepaalt.  Bij een 

nieuw model is vaak: hoe groter het scherm, hoe hoger 

het energieverbruik. 

Schakel laptops uit wanneer ze niet worden gebruikt. 

Het gebruik van een screensaver is geen 

energiebesparende oplossing. Ontkoppel de lader 

wanneer de batterij volledig is opgeladen. 

De wasmachine draait het zuinigst met een volle 

trommel. Om energie- en waterkosten te besparen, 

kunt u soms kiezen voor een speciaal programma om 

een halfvolle wasmachine te draaien. Probeer de 

temperatuur zo laag mogelijk in te stellen. Wassen op 

40°C is vaak het meest efficiënt. Zwier je kleding op 

hoog toerental alvorens in de droogkast te stoppen, 

omdat natte kleding veel warmte nodig heeft en de 

luchtvochtigheid in de kamer aanzienlijk kan verhogen. 

Nog beter: je was drogen op een wasrek verbruikt geen 

energie. 
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