
  

 

 
Zet de verwarming 1 graad 
lager 
 
 

Zet de verwarming 2 dagen lang 
1 graad lager dan je gewend 
bent en trek een warme trui aan.  
Dit kan op reguliere basis tot 70 
euro per jaar besparen! 

 
Douche maximaal 5 minuten 
 
Douche deze week 2 keer maximaal 5 minuten. Zet een 
wekker of timer aan als je de douche instapt en stap 
onder de douche vandaan als de wekker of timer afgaat. 
Hiermee bespaar je niet alleen energie, maar ook water. 
Dubbel zo vriendelijk voor het milieu! 

 

 

 
Sluit de gordijnen in je 
woning 
 
Sluit alle gordijnen in je 
woning voor 3 avonden dicht. 
Doe je dit regelmatig, dan kan 
je dit 56 euro per jaar schelen. 

 

 

 
Haal je stekker/lader uit het 
stopcontact 
 
Telefoon vol? Klaar met tv 
kijken? Haal voor 1 dag je lader 
of stekker uit het stopcontact 
als je het apparaat niet meer 
gebruikt. Dit kan je 15 euro per 
jaar besparen. 

 

 

  
Zet de verwarming in de 
slaapkamer(s) uit 
 
Zet voor 1 dag zowel overdag 
als ‘s nachts de verwarming 
uit in de slaapkamer(s). Dit 
kan 60 euro per jaar besparen! 

 

 

 
Sluit alle tussendeuren  
 
Sluit voor 1 dag alle 
tussendeuren in je huis. Doe je 
dit regelmatig, dan kan je dit 
190 (!) euro per jaar besparen. 

 
Zet je vaatwasser aan op de eco-stand 
 
De vaatwasser wast prima schoon op het eco-
programma: daar is hij op getest. Zet om energie (en 
water!) te besparen je vaatwasser daarom 2 
afwasbeurten op de eco-stand. Nog een tip:  Zet de 
machine pas aan als hij echt vol is: dat scheelt een hoop 
afwasbeurten per jaar. 

 

 

 
Doe het licht in je huis uit 
als je een kamer verlaat 
 
Doe 2 dagen lang álle lichten 
in je huis uit als je een kamer 
verlaat. Dit kan je 16 euro per 
jaar besparen. 

                        Bron illustraties: Studio Angelina 
 
Win een prijzenpakket! Doe mee met de bingo, kruis de vakjes aan en maak een foto van uw volle bingokaart. Mail de foto naar 
energie@assen.nl of lever uw volle bingokaart in bij het Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2 in Assen.  
Uit alle inzendingen worden op 11 februari drie winnaars geloot. Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht. 
 
Naam:       Emailadres*:  
 

*Het ingevulde emailadres wordt alleen gebruikt om de prijswinnaar op de hoogte te stellen.  

mailto:energie@assen.nl

