
Energie bespaartips!
Goed voor het milieu én de portemonnee! 
SWZ heeft ook extra aanvraag mogelijkheden 
voor verduurzaming. Op de achterkant van 
deze flyer leest u hier meer over.

www.swz.nl

Disclaimer: De genoemde bedragen zijn per jaar en afkomstig van Milieu Centraal. Let op: Deze bedragen zijn 
gebaseerd op gemiddelde woningen en huishoudens. Hoeveel u exact bespaart, is afhankelijk van verschillende factoren. 
De getoonde bedragen zijn nadrukkelijk bedoeld als indicatie, hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

*bij een gasprijs van € 1,74 per m3

Verwarming
lager zetten

’s Nachts en als u niet thuis
bent op 15 graden. Hiermee

kunt u € 200 besparen.
Vloerverwarming?

Dan op 17 of 18 graden
laten staan.

Gebruik 
verlengsnoeren 

met aan en uit knop

U kunt alle apparaten
dan in een keer

uitdoen.

Lampen
uit

Gebruik
ledlampen

Een ledlamp verbruikt
85% minder stroom dan

een halogeenlamp
en gaat 7,5x zo

lang mee.

Blijf 
ventileren! 

Ventileer extra tijdens 
het koken en douchen. 
Schone lucht in huis is 

belangrijk voor uw 
gezondheid. Radiatorfolie 

Stop radiatorfolie 
achter de verwarming. 

Zo houdt u de 
warmte binnen.

Radiator 
ontluchten

Te veel lucht in de 
leidingen kost extra 
energie. Scan de QR 

code voor een 
instructiefilm.

Waterkoker

Verwarm niet 
meer water in 
de waterkoker 

dan nodig. 

Waterstop

Plaats een waterbespaar-
der op uw kraan en 

douchekop. Zo verbruikt u 
minder water. Voor de 
douchekop scheelt dit 

tot € 40 per jaar. 

Douche
niet te lang

Douche tijd verkorten van
9 naar 5 minuten scheelt

een gemiddeld gezin
samen € 130*

Droog was
aan de lijn

Hiermee bespaart
u minimaal

€ 45.

30° in plaats 
van 40°

Draai vaker een 
bonte was op 30° 
i.p.v. 40° graden. 

Televisie
niet op

stand-by
Laat de

verwarming vrij

Zet geen bank
voor de verwarming 

en hang er geen
gordijnen voor.

Vaatwasser
alleen vol

aan




