TIPS:
Water is kostbaar, wees zuinig
We geven je enkele tips om water te besparen:







Neem een douche in plaats van een bad. Een vol bad bevat ongeveer 120 liter, terwijl
een gemiddelde douchebeurt ongeveer 60 liter verbruikt.
Als je een nieuwe wasmachine of vaatwasser moet kopen, kies dan voor een
energiezuinig toestel met label A+ of beter. Check zeker bij Eandis of je in aanmerking
komt voor een premie voor de aankoop van een energiezuinig toestel.
Draai altijd de kraan toe als je jouw tanden poetst.
Leg steeds een deksel op je pan, zo verdampt er minder water.
Laat je wasmachine of vaatwasser alleen maar draaien als die vol zit.

Ook een lekkende kraan of een doorlopende toilet heeft een groot effect op je waterfactuur.
Druppen er 10 druppels per minuut uit je kraan? Dan betaal je al snel 17 euro extra op je
jaarlijkse waterfactuur. Voor een toilet dat blijft lopen, ben je al snel 900 euro per jaar (of 75 euro
per maand) kwijt.
Laat een lekkende kraan of doorlopend toilet dus snel repareren. De reparatie betaal jij als
huurder zelf.
Voorkomen is nog belangrijker. We geven je een aantal tips:





Ontkalk elk jaar je kranen. Gebruik azijn voor kranen.
Vervang dichtingsringetjes als je merkt dat er water begint door te sijpelen.
Draai elk jaar de afsluitkraantjes achter de toilet en gootsteen eens dicht en weer open.
Zorg dat de waterleiding niet bevriest op plaatsen waar het zeer koud is (bijvoorbeeld de
garage). Bescherm de waterteller, de leiding en de kranen met isolatiemateriaal of
dekens.

Energie besparen door kleine aanpassingen
Met enkele kleine aanpassingen beperk je jouw energieverbruik, de meeste kosten je niks!
De ideale temperatuur voor de slaapkamer is 18 graden. Voor de keuken en living is dat eerder
21 graden. Maar trek gerust een extra trui aan en bespaar 7% energie door de verwarming één
graad lager te zetten.
Laat ’s nachts of overdag als er niemand thuis is de temperatuur in je leefruimten zakken tot 15 of
16 graden.
Zorg dat je ramen proper zijn en open altijd je gordijnen, dan kan de zon je woning verwarmen.
Een kamer bijverwarmen met een elektrisch toestel doe je beter niet.
Kies voor spaarlampen of (warmwitte) led-lampen op plaatsen in je woning waar vaak het licht
brandt. Schakel lampen altijd uit tenzij je onmiddellijk terugkeert.

Ontdooi geregeld je koelkast en vriezer want een ijslaag zorgt voor een hoger verbruik. Zet geen
warme voedingswaren in je koelkast. Laat ingevroren eten ontdooien in je koelkast: ze helpen je
koelkast koud te houden. Een volle koelkast verbruikt meer energie dus beperk de inhoud.
Schakel toestellen zoals een televisie volledig uit met de aan/uit-knop: in stand-by verbruikt het
toestel nog altijd energie.
Voor meer tips kijk je op de website van Energiesparen.

