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Uw woning heeft een energielabel

U woont in een woning van Velison Wonen. Velison Wonen investeert in het energie-

zuinig maken van haar woningen. We hopen dat we met onze inspanningen in 2020 

gemiddeld energielabel B voor onze woningen hebben gerealiseerd. 

Met een letter geeft het energielabel aan hoe energiezuinig uw woning is (A is heel  

zuinig, G heel onzuinig). Het energielabel telt mee voor het puntensysteem voor huur-

huizen.

De meeste woningen van Velison Wonen hebben een A, B of C -label. Dat wil zeggen 

dat ze goed geïsoleerd zijn. 

U kunt ook besparen 

Ook met een energiezuinige woning hangt de uiteindelijke energierekening er natuurlijk  

van af of u zuinig stookt, hoeveel warm water u gebruikt, hoeveel apparaten u heeft 

en hoe intensief u die gebruikt. In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel 

kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn. Energie wordt steeds duurder. 

Daarom is het zinvol om te kijken hoe u nog meer energie en dus geld kunt besparen. 

In deze folder vindt u hiervoor handige tips. Besparen op verwarming levert het meeste 

op.

Op tijd omlaag is geld besparen

Zet op tijd de thermostaat lager. 2-3 graden lager voor korte tijd, bijvoorbeeld ’s nachts 

of als u naar uw werk gaat. Dit kunt u ruim een uur voordat u naar bed gaat doen. Maar 

ook als u naar uw werk gaat of om andere redenen langer uit huis bent. De besparing 

kan oplopen van € 35 tot € 75 per jaar.

Houd de warmte in huis

Het is zonde om de warmte die u met de verwarming in huis hebt gebracht, te laten 

ontsnappen. Laat daarom ramen en deuren niet onnodig open staan. Doe ook op tijd 

de gordijnen dicht, want ook zij houden de warmte tegen. Verwarm alleen ruimtes die 

u gebruikt.



Lucht uw huis elke dag 15 minuten

Zet elke dag gedurende 15 minuten deuren en ramen open om te luchten. Hiermee 

verjaagt u het vocht uit uw huis. Daardoor wordt uw woning sneller en prettiger warm. 

Zet tijdens het luchten de thermostaat op 15 graden om de verwarming niet onnodig 

aan te laten slaan. 

Luchten is geen vervanging van ventileren. Houd ventilatieroosters altijd open. Vooral 

bij het douchen, koken en een feestje is het nodig om extra te ventileren.

 

Energiezuinig koken

Zorg voor passende pannen en gebruik niet te veel water. Een deksel houdt de warmte 

in de pan. Een gaskookplaat belast het milieu het minst. Bij elektrisch koken is inductie 

een energiezuinige en veilige methode. Zuinige kookapparatuur voorkomt verspilling 

van gas en elektriciteit en beperkt dus de negatieve invloed op het milieu. Net als zuinig 

gebruik van apparaten in de keuken.

Stop het sluipverbruik

Veel apparaten zijn continu aan of hebben een standby-functie. Stop het sluipverbruik 

en zet ze bij voorkeur uit in plaats van op standby. Dat scheelt energie en kosten. Van 

sommige apparaten, bijvoorbeeld computers en printers kunt u niet zien of ze standby 

staan. Trek de stekker er uit of gebruik een stekkerdoos met aan-uit-knop.

 

Led-lamp bespaart echt

Het scheelt echt veel energie als u gloeilampen vervangt door LED-lampen, tot  

90 procent aan toe! Dit bespaart u op elektriciteitskosten. Let bij de aanschaf op de 

lichtsterkte, lichtkleur en dimbaarheid.

Water besparen

Een waterbesparende douchekop is niet duur en u bespaart er flink mee. Makkelijk 

besparen kan ook op het toilet en met de kranen. Een spoelonderbreker kost een paar 

euro en is zo aangebracht op het toilet. Lekkende kranen repareren en straalbrekers 

aanbrengen op oude kranen, scheelt veel onnodig waterverbruik. Niet onnodig lang 

onder de douche staan is ook een makkelijke manier om veel energie en water te 

besparen.



Schoon wassen met weinig energie

Een wasmachine is een stroomvreter. Door er goed mee te werken, kunt u het energie-

verbruik beperken. Kies allereerst een zo laag mogelijke wastemperatuur. Wassen op 

60 graden kost tweemaal zoveel energie als op 40 graden. Wassen op 90 graden zelfs 

drie keer zoveel. Was bij voorkeur volle trommels. Als u bij de wasdroger de economy- 

stand kiest, gebruikt u ook minder energie.

Meer informatie

Er zijn verschillende organisaties en websites die u meer informatie kunnen geven over energiebesparing. Hier vindt u er 

een paar:

De Woonbond

De Woonbond is een landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond heeft een  

speciale website over energiebesparing: www.woonbond.nl/energie-besparen

Groene stroom

Bent u geïnteresseerd in groene stroom en wilt u energieprijzen vergelijken? Kijk dan op: www.energieleveranciers.nl of 

www.consuwijzer.nl.

Milieu Centraal

Wilt u meer weten over energiebesparing, isolatie, het energielabel, verlichting of verwarming?  

Kijk dan op www.milieucentraal.nl. Deze website staat boordevol praktische tips en informatie voor u als consument. 

Energielabel

Zoekt u informatie over het energielabel, kijk dan op www.energielabel.nl
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