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DE ENERGIEREKENING OMLAAG 
De energieprijzen zijn hoog. Daarom is energie besparen voor veel 
mensen erg belangrijk geworden. Bij Rondom Wonen werken we hard 
aan het energiezuinig maken van onze woningen. We zetten alles op 
alles om nog sneller onze woningen te renoveren en te verduurzamen. 
 
Zelf kunt u ook veel doen om energie te besparen. Dat wordt 
makkelijker als u weet waar u op moet letten. Met kleine stappen is het 
mogelijk om de rekening tientallen euro’s per jaar omlaag te krijgen.

Heeft u dit al geprobeerd?

Bespaartip 1: Houd radiatoren vrij zodat de warmte goed kan 
verspreiden door de kamer. 

Bespaartip 2: Koude muur achter de radiator? Breng radiatorfolie 
aan. Tip: kijk op www.rondomwonen.nl/ikhuureenwoning/
mijnwoning/samenbesparen hoe u dat eenvoudig zelf kunt doen.

Bespaartip 3: Zet uw verwarming een graad lager. 

 
Bespaartip 4: Zet apparaten echt uit. 
In stand-by gebruiken apparaten nog steeds 
stroom. Vergeet ook niet de telefoonoplader 
uit het stopcontact te halen.

 
Bespaartip 5: Tocht vreet energie.  
Breng tochtstrips aan in ramen en buitendeuren en een 
tochtborstel in de brievenbus. Zo houdt u de warmte binnen.

Bespaartip 6: Een timer of zandloper kan u helpen om korter te 
douchen. Dat scheelt water én energie.

Wat kunt u beter niet doen?
Veel mensen zoeken goedkope alternatieven om er deze winter warmpjes 
bij te zitten. Soms levert dat creatieve oplossingen op. Maar niet elk idee is 
even verstandig; sommige zijn zelfs levensgevaarlijk.
 
Bloempotkachel of petroleumstel
Inmiddels is het een ware trend: je 
huis verwarmen met kaarsen of een 
bloempotkachel. Dat lijkt gezellig, maar 
ze zijn weinig effectief en slecht voor uw 
gezondheid. Uit onderzoek is gebleken 
dat er dan heel veel fijnstof vrijkomt. Veel 
meer dan bij een drukke snelweg. 
Ook een petroleumkachel kan gevaarlijk 
zijn. Zeker in woningen waar minder goed 
geventileerd wordt.

Elektrische kachel
Denkt u erover om een elektrische kachel te kopen? Houd er dan rekening 
mee dat ze veel stroom verbruiken. Keramische kachels en infrarood 
kachels zijn energiezuiniger ten opzichte van andere modellen. 

Ramen en deuren dicht houden
Het voelt tegenstrijdig, maar juist om energie te besparen is het belangrijk 
om uw huis goed te ventileren. Een droge lucht warmt sneller op. Ook is 
het beter voor uw gezondheid en helpt het schimmel voorkomen.



Meer informatie 

Wilt u weten hoe u nog meer kunt 
besparen? Hou dan de website en 
de (digitale) nieuwsbrieven van 
Rondom Wonen in de gaten. Kijk 
op: www.rondomwonen.nl 

Maakt u zich zorgen?
Maakt u zich zorgen om uw financiële situatie? Blijf er niet te lang mee 
rondlopen, maar zoek hulp.

Gemeente
Neem contact op met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. U kunt via de 
gemeente bijvoorbeeld een schuldhulpverlener inschakelen: 
schuldhulpverlening@pijnacker-nootdorp.nl. 

Geldfit
De website www.geldfit.nl helpt u (gratis en anoniem) om weer grip te 
krijgen op uw geld. 
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