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2DOUCHE DUURZAAM
Douche niet langer dan 5 min 
en bespaar € 130,- per jaar. 
Snel verdiend!

GORDIJNEN 
ISOLEREN HET HUIS
In de winter warmer, in de 
zomer koeler!
Sluit de gordijnen en 
bespaar jaarlijks € 220,-.

STOOK NIET VOOR 
DE BUITENLUCHT
Radiatorfolie brengt de 
warmte in huis. Dat scheelt 
€ 100,- per jaar.

WAS ZUINIG
Wassen op 30 graden is de 
helft goedkoper vergeleken 
met wassen op 40 graden.

DROOG DE WAS ‘FRIS’ AAN 
DE LIJN
De wasdroger gebruikt 2,4 kWh per beurt 
x € 0,885 p.kWh is € 2,10. Best veel, toch?

VERWARMING IETS OMLAAG
Zet de thermostaat niet hoger 
dan 19 graden. 
Win € 200,- per graad, per jaar.



VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

№ Douche duurzaam
→  Douche niet langer dan 5 min. 

Dat bespaart € 130 per jaar.
→  Gebruik een waterzuinige 

douchekop en bespaar tot 60 % 
op de energie- en waterrekening. 

→  Laat geen kranen druppelen. 
Een lekkende kraan kost wel 
2000 liter water per jaar.

→  Gebruik een handdoek vaker dan 
één keer.

Tip! Gebruik een wekker 
in de douche!

№ Droog de was aan de lijn
→  Uw was kan vier maanden per jaar 

‘fris’ buiten drogen aan de lijn. 
→  Binnen drogen? Zet een raam 

open tegen het vocht. 
→  De wasdroger gebruikt 2,4 kWh 

per beurt x € 0,885 p.kWh is 
€ 2,10. Best veel, toch!

BESPAREN
DOE
JE ZO!

Minder energie verbruiken? De gemeente helpt!
De gemeente Voorst helpt u graag om energie te besparen. Vandaar deze 
poster met tips. Daarnaast is het belangrijk om uw huis zo goed mogelijk te 
isoleren. En om energiezuinige apparaten te gebruiken. Als u wat minder geld 
te besteden hebt, kan de gemeente hierbij helpen. Er is fi nanciële hulp voor 
huurders en voor woningeigenaren. BESPAREN

Hang ‘m op, 
doe mee en 
bespaar!

№ Verwarming iets omlaag
→  Zet de thermostaat niet hoger 

dan 19 graden. Zo bespaart u 
€ 200,- per graad, per jaar. 

→  Verwarm geen ruimtes waar 
u niet bent. 
Dat scheelt € 550,- per jaar.

→  ’s Nachts is 15 graden genoeg! 

№ Stook niet voor de buitenlucht
Een verwarming geeft warmte af aan 
de kamer, maar ook aan de muur. Plak 
daarom radiatorfolie tegen de muur. 
De warmte gaat dan terug het huis in. 
Zo kunt u € 100,- per jaar besparen.

№ Gordijnen isoleren het huis
Gordijnen houden de warmte binnen. 
Vooral gordijnen met een voering. 
Gordijnen sluiten bespaart per jaar 
€ 220,-.

→  Laat gordijnen niet over de 
radiatoren hangen. Kort ze 
eventueel in. 

→  Sluit isolerende gordijnen zodra 
het buiten donker wordt.

’s Zomers houden gordijnen 
de hitte buiten. Dat scheelt 

energie en dus geld!

Voor huurders:
→ Energiezuinige apparaten: een oud, energieslurpend apparaat kunt u 

gratis vervangen. Wij vergoeden maximaal €700,-.
 U kunt kiezen uit een koelkast, wasmachine en/of inductieplaat. 

Uw oude wasmachine of koelkast wordt mee terug genomen.
→ Energiebespaarbox: u kunt een bespaarbox met verschillende 

energiebesparende producten aanscha� en.

Voor woningeigenaren: 
→ Als woningeigenaar kunt u gebruik maken van één van de volgende 

maatregelen:
→ Spouwmuur- of vloer/bodemisolatie: de gemeente betaalt een isolatie-

maatregel van uw woning. Hiervoor is een vakspecialist uitgekozen.
→ Energiebespaarbox: u kunt een bespaarbox met verschillende 

materialen aanscha� en.
→ Energiezuinige apparaten: een oud, energieslurpend apparaat kunt 

u gratis vervangen. Wij vergoeden maximaal € 700,-. U kunt kiezen uit 
een koelkast, wasmachine en/of inductieplaat. Uw oude wasmachine of 
koelkast wordt mee terug genomen.

Meedoen?
Dan kunt u een aanvraag doen via voorst.groenebon.nl. Het aanbod is bedoeld 
voor inwoners van de gemeente Voorst die leven in energiearmoede (sociaal 
minimum inkomen of 125% hiervan). Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt 
voor de regeling als u in een woning woont met een slechte energetische waarde. 
Check op de website of u in aanmerking komt! 

№ Was zuinig
→  Was met een goed gevulde trommel.
→  Was op een lage temperatuur. Wassen op 

30 graden is de helft goedkoper vergeleken 
met wassen op 40 graden!

→  Gebruik het ecoprogramma.
→  Schakel de wasmachine na afl oop helemaal 

uit, dat scheelt stroom. 

Zo werkt het ecoprogramma
→  De wasmachine verbruikt vooral stroom om 

‘op temperatuur te komen’. Het ecoprogram-
ma wast op een lagere temperatuur. Daarom 
duurt het wat langer voor de was goed 
schoon is. Maar toch is het goedkoper. 
En beter voor het milieu. 

www.energieklik.nl | doe@energieklik.nl

Colofon — Deze bespaarposter is gemaakt door de Energieklik in opdracht van de 

gemeente Voorst. Niets mag worden nagemaakt. Alle genoemde besparingen zijn 

gemiddelden. De precieze bedragen hangen af van het type huis waarin u woont, 

aantal bewoners, energieprijzen, enz. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden 

ontleend.

6666№6№
Gordijnen houden de warmte binnen. 6Gordijnen houden de warmte binnen. 

444№4№ Verwarming iets omlaag4Verwarming iets omlaag
→  Zet de thermostaat niet hoger 4→  Zet de thermostaat niet hoger 

dan 19 graden. 4dan 19 graden. 
€ 200,- per 4€ 200,- per 

555№5№
Een verwarming geeft warmte af aan 5Een verwarming geeft warmte af aan 

33333

111№1№→  Was met een goed gevulde trommel.1→  Was met een goed gevulde trommel.
→  Was op een lage temperatuur. Wassen op 1→  Was op een lage temperatuur. Wassen op 

222№2№
→  Douche niet langer dan 5 min. 2→  Douche niet langer dan 5 min. 
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