
Energie 
besparen 

Baston Wonen
Mercurion 20
6903 PZ  Zevenaar

Postbus 54
6900 AB  Zevenaar

Tel. 0316 - 58 03 58
E-mail info@baston.nl 
www.baston.nl

Openingstijden kantoor
maandag tot en met vrijdag 
08.00 tot 12.30 uur

maandag tot en met donderdag
tussen 12.30 en 16.30 uur 
welkom op  afspraak

Op vrijdag gesloten vanaf 
12.30 uur.

“Goed voor 
uw portemonnee, 

het milieu en 
wooncomfort”
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Ontdooi de diepvries  regelmatig
Want met een laagje ijs moet
de diepvries harder werken 
om te koelen. Ook een stof -
laag achterop de koelkast of 
diepvries zorgt voor extra ver-
bruik. Bespaar € 9,- per jaar. 

    Gebruik liever geen 
2e koelkast of diepvries

Een koelkast met diepvries 
kost € 63 per jaar aan energie. 

Een vrieskist kost € 84 per 
jaar. Oude apparaten zijn min-
der zuinig en dus nog duurder. 

Meer online bespaartips
Op de website van Milieu Centraal 
https://www.milieucentraal.nl/ 
vindt u veel informatie over energie 
en milieu in het dagelijks leven. 
Milieu Centraal heeft diverse inter-
actieve online tests en biedt online 
advies op maat. 
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  Haal opladers uit het stop-
contact als u ze niet gebruikt

Deze verbruiken ook stroom 
als ze niets opladen. Per 

oplader kunt u zo € 4,- 
per jaar besparen. 

7
Gebruik spaar- of ledlampen
Vervang eerst de lampen die 
lang aanstaan en die een hoge 
wattage hebben. Dat scheelt 
u per jaar € 8,- per spaarlamp 
en € 13,- per ledlamp. 
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Energie besparen is makkelijk, 
als je weet waarop je moet 
letten. Verlaag uw energie-
rekening zonder dat het u iets 
kost. 
In deze folder vindt u stappen 
die u kunt zetten!

Energielasten maken een wezenlijk 
onderdeel uit van de woonlasten. 
De kosten voor gas en elektriciteit 
lopen steeds verder op. Energie 
besparen is dus goed voor de porte-
monnee, maar ook voor het milieu 
en het comfort van uw woning.

Betaalbaarheid
Baston Wonen richt zich bij duur-
zaamheid in eerste instantie op 
maatregelen die bijdragen aan de 
betaalbaarheid. Duurzaamheid is 
voor een groot deel ook gedrag. U 
kunt ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan het milieu en daarbij 
ook geld besparen.
Hiernaast leest u een aantal tips. 
U kunt ze eenvoudig en snel in-
voeren en ze leveren al gauw een 
mooie besparing op. Per tip vindt u 
een indicatie van de besparing. De 
 werkelijke besparing is afhankelijk 
van uw huishouden en situatie.
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Zet de verwarming 
een graadje lager
Daarmee bespaart u al snel 
€ 50,- per jaar. 

Zet apparaten helemaal uit
Dus niet op stand-by. 
Gebruik het liefst een stekker-
doos met een schakelaar. 
Dat scheelt u € 35,- per jaar.

Zet de thermostaat van de 
verwarming een uur voordat 
u gaat slapen al laag
De warmte blijft hangen waar-
door het toch behaaglijk is. 
Dit scheelt gemiddeld € 40,- 
per jaar.

Gebruik de wasdroger 
zo weinig mogelijk
Droog de was zoveel 
mogelijk buiten en 
bespaar € 25,- per jaar.

Probeer korter te douchen
Zo bespaart u water en 

gas of electra. Door twee 
minuten korter te douchen, 

bespaart u € 55,- per jaar. 

Was met een volle 
trommel en op de laagst 
mogelijke temperatuur

30 graden is vaak al 
 voldoende. Daarmee bespaart 

u al snel € 35,- per jaar.

Top 10 energie 
        besparingstips
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