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ENERGIEZUINIG
MET HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
Enig idee hoeveel water u per dag verbruikt? Daarover

Wilt u lid worden?
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69

HET BESTUUR

straks meer. Eerst geven we u enkele tips om te besparen
op dat waterverbruik.
Wasmachine

voor de sensor in uw vaatwasser: deze

Met wekelijks een kookwas voorkomt u vuil

reageert niet meer op vuil waardoor de vaat

en kalkaanslag in de wasmachine. Met een

op den duur niet geheel schoon meer uit de

Voorzitter
Gerard Corjanus

schep soda wordt uw was beter schoon

vaatwasser komt. Wist u dat afwassen met

en zeepresten lossen op en verdwijnen

de –volle- vaatwasser energiezuiniger is dan
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uit de wasmachine en leidingen. Voeg bij

3 x per dag afwassen met de hand.
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blijven de kleuren van uw wasgoed beter

Koelkast

behouden en kalkresten lossen op. Uw

Zorg dat uw koelkast altijd zo vol mogelijk
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wasmachine gaat langer mee en u bespaart

is. Een volle koelkast verbruikt namelijk

energie. Want hoe meer kalk, hoe langer

minder energie dan een bijna lege. Dit komt

het duurt voordat het water op tempera-

doordat de kou in de producten zit. Met

tuur is. Voorkom halve wassen op verkorte

warm weer kunt u bijvoorbeeld flessen met

programma’s. Want die verbruiken net

aanmaaklimonade in de koelkast plaatsen.

zoveel water en energie als een volle

Op deze manier heeft u altijd een koude

machine op een normaal programma.

frisdrank en uw koelkast verbruikt minder
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geschrevene.

de donkere was een scheutje azijn. Zo

energie. Ook het ontdooien van producten
Wasdroger

in uw koelkast in plaats van op het aanrecht

Droog bij mooi weer de was buiten aan

scheelt energie.

een lijn of molen. Met slecht weer is binnen
drogen mogelijk zonder wasdroger. Denk

Diepvries

aan een lijn op zolder, een rek in het trap-

Maak minimaal eens per jaar uw diepvries

pengat of misschien heeft u een slaapkamer

schoon. Door rijpaanslag in de vriezer

vrij waar de was prima kan hangen. Door

verbruikt een diepvries meer energie.

ventilatie raakt u het vocht van het wasgoed

Ontdooi uw diepvries bij voorkeur in de

kwijt.

winter als het buiten vriest. Dan kunt u de
producten uit de vriezer buiten neerleggen.
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Vaatwasser

Leg eerst alle diepvriesproducten weer

Spoel de vuile vaat niet handmatig af. Elke

terug, voordat u de vriezer weer aandoet.

goede vaatwasser spoelt, voordat het

Door de kou van de producten bereikt de

wasprogramma begint. Het is zelfs slecht

vriezer sneller de gewenste temperatuur.
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