
 

 

 

 

Bijlage 3 

Besparen op gas         versie 24-08-2022 

Algemeen comfort (koude val, tocht en rendement). 

- Kleed je naar de tijd van het jaar (trui, pet, sokken). 

- Zet geen inrichting voor de radiatoren. Verwijder de decoratieve radiator omkasting. 

- Situeer zitplaatsen tegen ‘warme’ (binnen)wanden en niet onder ramen.  

- Leg geen matten op vloeren met vloerverwarming. 

- Leg juist matten op koude (tegel)vloeren zonder vloerverwarming 

- Sluiten van gordijnen geeft een verschil van 3-4 graden. Kort de gordijnen eventueel in tot op 

de vensterbank, i.v.m. straling radiatoren. 

- Controleer en/of verbeter afsluiting van kleppen in afzuigkappen en openhaarden.  

De woning. 

- Voorkom tocht door het dichten van kieren in de buitengevel (verlies 5%) (eigenaar?). 

- Isoleer de (spouw)muur (verlies 25%) (eigenaar?). 

- Isoleer dak of zoldervloer (verlies 30%) (eigenaar?). 

- Isoleer de kruipruimte of vloer (verlies 7%) (eigenaar?). 

- Vervang beglazing (verlies 13%) (eigenaar?).  

- Plaats radiatorfolie op muren of bevestig deze op radiatoren met magneten. 

- Sluit (open) trappenhuizen (gordijn of deur) om warmteverlies naar boven te voorkomen. 

- Sluit tussendeuren of plaats deze weer ingeval van doorbraken. (deel de woning op) 

- Sluit het kattenluik, als het niet wordt gebruikt. Plaats deze in binnendeuren, als de 

binnendeur anders open moet blijven staan. 

- Gebruik de driepuntsluiting (indien aanwezig) van buitendeuren of plaats extra sluitingen 

(eigenaar?) bij de (kromme) deur om deze goed in het kozijn aan te laten sluiten. 

Ventilatie.  

- Gebruik de 3-standenschakelaar goed en vergeet deze niet weer lager te zetten. Plaats bij 

noodzakelijke vervanging een geregelde mechanische ventilatie box (eigenaar?). 

- Sluit tijdig ramen en roosters, maar vergeet niet, deze ook weer open te zetten voor door te 

luchten of laat deze juist open voor luchtaanvoer (mechanische ventilatie). 

- Plaats indien mogelijk (aan- en afvoerkanalen) een warmte-terug-win (WTW) installatie 

(eigenaar?).  

De CV installatie. 

- Zet de thermostaat een graadje lager dan gewend. In de nacht maximaal 3-4 graden lager. 

- Vloerverwarming niet schakelen! Constante temperatuur kiezen. 

- Controleer (slimme) klokthermostaten op juist programma. 

- Vervang een oude CV ketel (>18 jaar) (eigenaar?). 

- Zet de CV watertemperatuur op 60 graden en indien de comfort blijft, nog lager. 
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- Overleg dit met de onderhoudsmonteur en vraag bij twijfel om te controleren of de 

installatie waterzijdig goed ingeregeld is (mogelijk extra arbeid). 

- Gebruik speedcomfort radiator ventilatoren. 

- Zet radiatoren, in niet gebruikte ruimtes, op de vorststand (één slag open). 

- Stel radiatoren in gebruikte ruimtes eventueel lager in (gebruik alleen de warmte waar 

nodig). 

- Isoleer CV leidingen in onverwarmde ruimtes. 

De (warm)water voorziening. 

- Plaats en gebruik één handel mengkranen, zodat altijd eerst het koud water gebruikt wordt. 

Dit voorkomt aanslaan van de warmwater voorziening.  

- Douche niet langer dan 5 minuten of douche op de sportclub. 

- Gebruik een water besparende douchekop.  

- Installeer een thermostaatkraan. 

- Ga onder de douche i.p.v. in bad (besparing 70% water en energie). 

- Isoleer opbouw warmwaterleiding.  

- Gebruik een doorstroom boiler of Quooker, als de warmwater voorziening ver van het 

tappunt zit. 

- Verlaag de aanvoertemperatuur naar minimaal 65 graden (legionella).  

Koken. 

- Kook met deksels op de pannen en zet de warmtebron lager als het water kookt. 

- Vul pannen niet met overtollig water wat niet nodig is of gebruikt wordt. 


