
Wist u dat een ongebruikte oplader voor telefoon of
tablet in het stopcontact al snel een paar euro per jaar
kost? Hoeveel sluipgebruikers heeft u eigenlijk? En
wist u dat de kachel een graadje lager al snel € 100,-
per jaar bespaart? 

D66 staat voor duurzaamheid en energiebesparing,
maar denkt aan uw portemonnee. Daarom
verzamelen we een groot aantal tips over energie en
duurzaamheid van onder meer de Stichting Milieu
Centraal en de Stichting Energie Zeist/Uw Groene
Huis, zodat u eenvoudig op uw energierekening kunt
besparen. Aan het einde vindt u alle adressen en websites voor meer informatie.

Sluipstroom energievreters
Sommige apparaten gebruiken ook energie terwijl ze op stand-by of 'uit' staan, maar de 
stekker nog in het stopcontact zit. Dit heet sluipverbruik. Sommige apparaten 
functioneren niet zonder stand-by stand (de cv-ketel en de elektronische deurbel), maar 
veel sluipverbruik is makkelijk te voorkomen.

De Stichting Milieu Centraal heeft onderzocht dat een huishouden per jaar gemiddeld 450
kWh kwijt is aan sluipverbruik. Dat is 80 euro per jaar. Driekwart daarvan is te vermijden
door de apparaten echt uit te zetten: dat bespaart jaarlijks niet alleen veel energie uit 
fossiele brandstoffen (en dus CO2-uitstoot), maar ook tientallen euro's! Dit is het 
gemiddelde sluipverbruik voor enkele bekende apparaten:

 Miniboiler 147 kWh/jaar  (~ € 26,-)

 Uitgebreide decoder met HDD 130 kWh/jaar  (~ € 23,-)

 Kokend waterkraan (niet-geïsoleerd) 81 kWh/jaar  (~ € 15,-)  

 VHS-DVD-combi 61 kWh/jaar  (~ € 11,-)  

 Satellietontvanger 59 kWh/jaar  (~ € 11,-)  

 Antenneversterker 47 kWh/jaar  (~ € 8,50)  

 Espressomachine 42 kWh/jaar  (~ € 7,50)  

 HDD-recorder 38 kWh/jaar  (~ € 7,-)  

 Basis decoder zonder HDD 33 kWh/jaar   (~ € 6,-) 

 Dvd-recorder 33 kWh/jaar  (~ € 6,-)  

33 kWh = ongeveer € 6,- per jaar!

Goed voor u èn voor een beter milieu

Tips over energie 
en duurzaamheid

Goed voor u èn goed

voor het milieu

Top 10
 vermijdbare
sluipstroom



2

Halveer uw stroomverbruik  
Moderne, energiezuinige apparaten gebruiken minder energie dan oudere exemplaren. 
Koopt u een nieuw apparaat, kies dan voor A+++. Maar met zuinig gebruik van apparaten
is ook nog veel te besparen. Met de volgende tips van Stichting Milieu Cantraal kunt u 
het stroomverbruik mogelijk halveren.

1 Koop een zuinige A+++ koelvriescombi in plaats van uw 20 jaar oude energieslurper 
en bespaar jaarlijks 350 kWh. Door uw (werkende) 8 jaar oude exemplaar te 
vervangen door een nieuwe A+++ bespaart u jaarlijks 200 kWh.

2 Vervang al uw gloeilampen door Ledlampen. Ook als ze nog werken! 11 peertjes 
vervangen scheelt jaarlijks 140 kWh.

3 Voorkom onnodig sluipverbruik door uw apparaten (modem, stereo, tv, decoder 
computer) echt helemaal uit te zetten en bespaar jaarlijks 150 tot 300 kWh.

4 Beperk het gebruik van elektrische bijverwarming, zoals vloerverwarming in de 
badkamer of elektrische kachels en bespaar jaarlijks 350 kWh.

5 Doe de ‘bierkoelkast’ in de schuur weg of zet hem alleen aan tijdens de barbecue en 
bespaar jaarlijks 250 kWh.

6 Koopt u een nieuwe wasdroger? Neem een zuinige A++ warmtepompdroger in plaats 
van de goedkope B-wasdroger en bespaar bijna 200 kWh.

7 Droog uw was de helft van het jaar aan de waslijn, ook als u een wasdroger hebt. Had
u nog een oude B of C-label wasdroger? Dan bespaart u jaarlijks 125 kWh.

8 Was op 30 graden en met volle trommel en bespaar jaarlijks bijna 100 kWh. 
Gemiddeld is de wasmachine maar voor twee derde gevuld!

9 Zet de vaatwasser op het eco programma en laad hem zo vol mogelijk. Zo bespaart u 
130 kWh per jaar.

10 Heeft u een waterbed, een tropisch aquarium en een beertender? Als u die wegdoet, 
bespaart u ongeveer evenveel als met de bovenstaande 9 tips samen.

Verwarmen zonder verspillen
Met 6 makkelijke tips gebruikt u minder gas. Dat is goed voor het klimaat (minder CO₂-
uitstoot) en voor uw energierekening (die is lager). Het kost niets extra’s, en uw 
wooncomfort is er niet minder om:

1 Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar u bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht. Hiermee bespaart u gemiddeld 240 euro per jaar. 

2 Zet de thermostaat 's nachts op 15 graden, daarmee bespaart u gemiddeld 80 euro per 
jaar. Maar: heeft u vloerverwarming? Zet de thermostaat dan op 17 of 18 graden, 
anders duurt het opwarmen te lang. 

3 Zet je thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent. Daarmee 
bespaart u 80 euro per jaar. Als u bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

4 Zet de thermostaat op 15 graden als u overdag weggaat. Hiermee bespaart u 
gemiddeld 140 euro per jaar.

5 Verwarm uw slaapkamer niet. Daarmee bespaart u gemiddeld 50 euro per jaar. 
Gebruik eventueel een kruik of elektrische deken.

6 Als u de thermostaat een uur voordat u gaat slapen al op 15 graden zet, bespaart u 
gemiddeld nog eens 20 euro per jaar.
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In 10 stappen
naar een lagere
stroomrekening

Bespaartips
verwarming

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/
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Kijk ook eens of de aanschaf van de Speedcomfort mogelijk is in uw huis en daarmee een

flinke besparing op het gasverbruik kan worden behaald.  Deze uitvinding van het Zeister 

D66 lid Pieter van de Ploeg is finalist voor de NRC Live Impact Startup van het jaar 

2017, en heeft het keurmerk ‘Frisse dingen’ van Natuur en Milieu. Kijk op 

https://www.speedcomfort.nl

Isoleren
3 van de 4 woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Dat is een gemiste kans 
voor comfortabel wonen, een lagere energierekening en het klimaat. Wat kunt u doen om 
de isolatie van uw huis te verbeteren?

1 Investeren in woningisolatie loont. Spouwmuurisolatie geeft hetzelfde rendement als 
een spaarrekening met 11 procent rente. Ook andere soorten isolatie hebben een goed 
rendement: Dakisolatie (8 procent), Vloerisolatie (7 procent) en Dubbel glas (5 
procent).

2 Als u 2 isolatiemaatregelen combineert, kunt u ongeveer 20 procent van de kosten 
terugkrijgen via de Subsidie energiebesparing eigen huis.

3 De eerste stap is: uitzoeken wat u nog kunt verbeteren aan de isolatie van uw woning.
Een handige website hiervoor is Verbeter uw huis (https://www.verbeteruwhuis.nl). U
kunt ook een energieadviseur inschakelen. 

4 Ga je aan de slag, doe het dan meteen goed: kies isolatiemateriaal met een goede 
isolatiewaarde. Dat zorgt voor meer besparing, terwijl de extra kosten meevallen. Zie 
ook Energieneutraal verbouwen.

5 Maak u niet te druk over de keuze van het isolatiemateriaal: de verschillen in milieu-
impact tussen de materialen zijn klein. Dát u isoleert is belangrijker dan het materiaal
dat u kiest.

6 Denk naast isolatie ook aan ventilatie: onmisbaar voor uw gezondheid. Plaats 
bijvoorbeeld ventilatieroosters als u enkel of dubbel glas vervangt door HR++ glas of
triple glas.

En in het geval u een huurwoning hebt, spreek de verhuurder aan op wat die aan 
isloatiemaatregelen neemt, of neem contact op met de uw huurdersvereniging. 

Tips per kamer in huis

Badkamer
Probeer minder lang te douchen, zo bespaart u water èn gas. Eén minuut korter
maakt al verschil. Gebruik een douchecoach: 

Goed ventileren in uw huis is belangrijk. Droge lucht warmt sneller op dan
vochtige. Wanneer u ventileert, verwarming uit, anders stookt u voor de
buitenlucht.

Gebruik een douchewisser, door de douchedruppels van de muur te halen hoeft het water 
niet te verdampen waardoor de luchtvochtigheid stijgt. Bijkomend voordeel is dat er 
minder tot geen kalk wordt afgezet.

Neem geen waterbesparende douchekop, zeker niet een die verstelbaar is. De water-
besparende douchekop knijpt alleen de straal af, doet verder niets. De kraan minder ver 
opendraaien werkt net zo goed. Een verstelbare kop die nooit versteld wordt heeft 
ongebruikte compartimenten waarin legionella zich kan ophopen.
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Isoleren loont!

Gebruik een
douchecoach

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/energieneutraal-verbouwen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/persoonlijk-energieadvies/maatwerkadvies-energiebesparing/
http://www.verbeteruwhuis.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
https://www.speedcomfort.nl/


4

Keuken
Energiezuinig koken

1 Zet de pan op de juiste pit

2 Kook met de deksel op de pan

3 Zet het eten op met weinig water

4 Zet het gas lager als het eten kookt

5 Maak de filters van de afzuigkap regelmatig schoon.

Diepvries/koelkast

Ontdooi de diepvries regelmatig. Door een laag ijs moet de diepvries harder werken om te
koelen

Laat eten helemaal afkoelen voor je het in de koelkast zet. Ontdooi eten ook in de 
koelkast, dit werkt als een koelelement.

Gebruik als dit niet noodzakelijk is geen tweede koelkast of vriezer.

Doe een 10-15 jaar oude koelkast de deur uit, geef die een goed 2e leven als het kan. De 
kosten zijn in enkele jaren met energiebesparing terugverdiend. 

Afwas

Gebruik een teiltje bij het afwassen. Zo gebruik je veel minder warm water en bespaar je 
ook nog op gas!

Gebruik een afwasmachine alleen als hij vol is.

Toilet
Gebruik de bespaarknop (als u die heeft) zoveel mogelijk, in plaats van de gewone knop. 
U bespaart zo een aantal liter per keer dat u doorspoelt. En bedenk dat een 
waterbespaarder toilet jaarlijks 23.000 liter water bespaart.

Doe de lichten uit in ruimtes waar u niet bent, ook al is het een spaarlamp.

Woonkamer
Hang gordijnen voor het raam, zo komt er minder kou van het raam af. Hang die 
gordijnen niet over de verwarming, want dan kan de warmte weer minder goed de kamer 
in.

Zet een bank niet vlak voor de verwarming, dit houdt ook de warmte tegen. Bovendien is 
het niet goed voor de bank.

Hal
Doe de verwarming uit in de gang: als u van buiten komt is het binnen toch warmer, 
bovendien ontsnapt de warme lucht snel naar buiten.

Gebruik energiebesparende producten als brievenbusborstel, deurdrangers, tochtstrips
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Koelen
Vriezen

Ontdooien



5

Meer weten?
Als u tot hier bent gekomen en zich verder
wilt verdiepen in manieren om uw energie-
rekening te verlagen en bij te dragen aan een
beter milieu, dan wijzen we u graag op
onderstaande bronnen:

Stichting Energie Zeist/
Mijn Groene Huis
‘Mijn Groene Huis ondersteunt alle
huiseigenaren in Zeist bij het zorgeloos duurzaam verbeteren van hun huis. Dit doen we 
met behulp van onze campagnes en door voorlichting te geven in onze slimme winkel aan
de Meester de Klerkweg 4-6 in het centrum van Zeist. Mijn Groene Huis is een initiatief 
van Stichting Energie Zeist (SEZ). SEZ zet zich in voor een duurzaam en klimaatneutraal 
Zeist, en wordt ondersteund door de gemeente Zeist, vele betrokken vrijwilligers en 
ondernemers’: https://www.mijngroenehuis.nu of www.facebook.com/mijngroenehuis

Stichting Milieu Centraal
‘Wie rekening wil houden met het milieu loopt vaak tegen vragen aan. Hoe kan ik in mijn
vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen koop? 
Hoe eet ik klimaatvriendelijk? Welk vervoermiddel belast het milieu het minst? Waar laat 
ik een oude videoband? Milieu Centraal helpt met praktische en betrouwbare informatie. 
Wilt u meer weten’: https://www.milieucentraal.nl

Zeist Energiek 
‘Zeist Energiek biedt een overzicht van de actualiteiten binnen de gemeente op het gebied
van duurzaamheid en contactpersonen bij wie u terecht kunt. De site biedt ingangen naar 
de websites van allerlei initiatieven die bezig zijn om duurzaamheid in de gemeente te 
bevorderen. Dit varieert, van collectief zonnepanelen inkopen tot samen moestuinieren. 
Ook geeft de site aan waar meer informatie te vinden is over hoe u duurzaam kunt doen, 
zelf of samen met anderen. Zeist Energiek probeert te informeren, te inspireren en te 
motiveren’: http://www.zeistenergiek.nl

Regionaal Energieloket
‘Regionaal energieloket het nieuwe online energieloket voor de regio Utrecht. De website
is een sociale marktplaats voor het energiezuinig maken van uw woning. U kunt hier ook 
een ‘Huisscan’ doen om te zien wat er mogelijk is met uw woning om tot besparingen te 
komen. De website is een onafhankelijk initiatief, gesteund door de gemeente Zeist en 14 
andere gemeenten’: https://bleeve.nl

D66 dankt “Zeist Energiek/Uw Groene Huis”, “Stichting Milieu Centraal”, “Regionaal 
Energieloket” en de gemeente Zeist voor alle informatie.

D66 Zeist
Website: www.d66zeist.nl
Email: info@d66zeist.nl
Instagram: D66_Zeist
Facebook: D66Zeist
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Opmerkingen
of tips?

Mail ons!

Bedankt voor uw
aandacht!

mailto:info@d66zeist.nl
http://www.d66zeist.nl/
https://bleeve.nl/
http://www.zeistenergiek.nl/
https://www.milieucentraal.nl/
http://www.facebook.com/mijngroenehuis
https://www.mijngroenehuis.nu/

