VAN DE H UUR D ER S B E L AN GE N VE RE N I GI N G
BEWUST STOKEN BESPAART GELD
Elk jaar kiest het bestuur van de HBV een onderwerp waarover we onze huurders in
de Vizier graag willen informeren. Dit jaar is dat energiebesparing. We beginnen in
deze koude periode met de verwarming. Wist u dat u met het toepassen van enkele
handige tips een mooi geldbedrag kunt besparen?

7 handige en voordelige tips
Hierbij vindt u enkele tips voor
het optimaal gebruik van de
verwarming en voor uw portemonnee.
• Ontlucht regelmatig uw
radiator(en). Lucht in de
leidingen/radiatoren geeft een
tikkend geluid. Ook kost het
meer energie, doordat die lucht
slecht verwarmt. Bij een ontluchte
radiator/leiding is de gewenste
temperatuur sneller bereikt.
• Plaats radiatorfolie achter de
verwarming. Dat voorkomt dat de
warmte via de gevel de woning
verlaat. Benut dus alle warmte
door het plaatsen van radiatorfolie.
• Zorg dat de radiator de warmte
af kan geven. Een ombouw
op een radiator is decoratief,
maar belemmert de afvoer van
de warmte. Haal de radiator
ombouw (tijdelijk) weg, als het
weer tijd is om de verwarming
aan te zetten.
• Sluit in de late middag de ramen
op de bovenverdieping. Door de

schemering koelt het dan namelijk erg snel af. Het wordt warmer
in uw woning, als u de gordijnen
dicht doet. Denk er wel om dat ze
niet over de radiator hangen.
• Zet de verwarming net wat eerder
laag. Zet een uur voordat u naar
bed gaat de verwarming al lager.
U verneemt nauwelijks dat de
verwarming uitstaat, want de
warmte blijft in de huiskamer.
En moet de verwarming op 20
graden? Misschien is 19 graden
net zo comfortabel, en zeker goed
voor de portemonnee.
• Houdt de deuren binnenhuis
goed dicht. Zorg altijd dat de
deuren in huis dicht zitten om de
warmte in het vertrek te houden.
Voorzie een kier onder de deur
van een tochtstrip: het voorkomt
warmteverlies en een koude trek
over de vloer.
• Vergeet de voordeur niet. Hang
’s winters bijvoorbeeld een
gordijn voor de voordeur en
voorzie de voordeur van een
brievenbusborstel.

En wat is uw besparing?
Indien u gebruikmaakt van deze tips, kunt u geld besparen op de
energiekosten. Gemiddeld komt de besparing uit op de volgende
bedragen, afhankelijk van de gezinssamenstelling:
Thermostaat graadje lager en uurtje eerder lager
€ 69
Radiators vrijhouden
€ 80
Deuren sluiten
€ 23
Gordijnen sluiten
€ 25
Tocht strips plaatsen en brievenbusborstel plaatsen
€ 54
Radiatorfolie per vierkante meter
€7
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