Duurzamer in 1 dag

APPARATEN &
JE EIGEN GEDRAG

GRATIS
BESPARINGEN

Een gemiddeld huishouden heeft bijna 100 apparaten in huis.
Je kunt het verbruik gemakkelijk terugdringen.

WAT KOST HET?
Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3.500 kWh aan stroom (665 euro).
Dat kan nog stukken lager.

EN WAT LEVERT HET OP?
De besparingstips in deze brochure zijn
goed voor ongeveer 280 euro.

Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis
advies op maat van je woning.
www.stekr.be
info@stekr.be
015 28 60 28

Mensen hebben steeds meer apparaten in huis. Door te
letten op het verbruik van deze apparaten kan je flink
besparen. Hoeveel jij kunt besparen hangt sterk af van
je huidig elektricteitsverbruik. De verschillen daarin zijn
enorm: één op acht huishoudens verbruikt jaarlijks minder dan 1.500 kWh. Het andere uiterste wordt gevormd
door de 14% van de huishoudens die meer dan 5.000
kWh per jaar verbruiken.
Een goed streefdoel is 1.000 kWh per jaar, aangevuld
met 500 kWh per persoon. Bijvoorbeeld een gezin van
vier personen komt zo aan een streefverbruik van 3.000
kWh per jaar. (1.000 kWh aangevuld met 4 keer 500
kWh). Hier wordt het werkelijk energieverbruik geteld,
dus zowel wat je van het net afhaalt als wat je zelf opwekt.
WAT KAN IK DOEN OM MIJN ELEKTRICITEITSKOSTEN
TE VERLAGEN?
Hieronder staan een aantal tips onder het motto: alle
beetjes helpen.
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Let op sluipverbruik: zet apparaten zoals je TV en
decoder echt uit, zodat ze geen stroom meer verbruiken.
Je kan zo jaarlijks tot wel 60 euro besparen!
Vervang al je gloeilampen door energiebesparende
LED lampen. Ook als ze nog werken! Als je 11 gloeilampen vervangt, bespaar je zo’n 25 euro per jaar.
Beperk het gebruik van elektrische kachels of andere elektrische bijverwarming, zoals in de badkamer.
Bespaar zo ongeveer 70 euro op jaarbasis.
Doe de tweede koelkast in de schuur weg of zet
hem alleen aan tijdens bepaalde gelegenheden. Je
bespaart jaarlijks zo’n 50 euro.
Droog je was de helft van het jaar aan de waslijn.
Ook als je een wasdroger hebt. Je besparing? Zo’n
30 euro per jaar.
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Was op 30 graden en doe de wastrommel vol.
Gemiddeld is de machine maar voor twee derde
gevuld en dat is zonde! Je bespaart zo’n 20 euro per
jaar.
Zet de vaatwasser op ecoprogramma en laad hem
zo vol mogelijk. Zo bespaar je ruim 25 euro.
Let op het energielabel bij aanschaf van een nieuw apparaat. Dit
kan behoorlijk op je energierekening
schelen. De meeste huishoudtoestellen behoren tot categorie A,
daarom werd een verfijning doorgevoerd. Energielabels beginnen
van A+++ (tot D), A++ (tot E), A+ (tot
F) of A (tot G). Ze hebben ook verschillende kleurcodes gekregen.
De meest energie-efficiënte
apparaten zijn donkergroen, de
minst energiezuinige rood.

MEER INFO:
www.stekr.be
info@stekr.be
015 28 60 28

Verantwoordelijke uitgever:
Kamp C I Britselaan 20 I 2260 Westerlo
T 014 27 96 50 I www.kampc.be

Februari 2020

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

