Comfortabel en zuinig verwarmen
Met deze brochure geven wij u tips over wat u kunt doen om stookkosten omlaag te brengen
zonder in te leveren op warmte. Met de invoering van de Warmtewet wordt niet meer afgerekend op stookkosten maar op een verbruikstarief. Zo houdt u uw verbruik in de hand:

METEN IS WETEN

Een thermostaat geeft inzicht in de temperatuur in de woning.
Heeft u geen thermostaat? Plaats dan een thermometer in de
woning. Zo kunt u uw stookgedrag aanpassen op de werkelijke
temperatuur. Bent u bijvoorbeeld moe of ziek, dan zult u het
koud hebben en op basis van de gevoelstemperatuur snel
geneigd zijn de verwarming hoger te zetten. Als u ziet dat
de temperatuur in de woning normaal is, zult u eerder een
warme trui aantrekken of iets warms drinken, dan dat u uw
verwarming hoger zult zetten.

RUIMTE ROND DE RADIATOR

Een radiator heeft ruimte nodig om zijn werk te kunnen doen.
De stralingswarmte van de radiator moet zich goed kunnen
verspreiden. Hij werkt dan sneller en u hoeft dan minder te
stoken. Zorg dus dat de radiator zijn warmte kan afgeven:
geen bank ervoor plaatsen, geen gordijnen ervoor hangen,
geen gesloten vensterbank erboven en geen planken of
bloempotten etc. boven de radiator plaatsen.

GELIJKMATIG VERWARMEN

Verwarm aansluitende ruimtes gelijkmatig. Als u de ene
kamer op een temperatuur van bijvoorbeeld 23 graden heeft
staan en de aansluitende ruimte op 18 graden, vervliegt alle
warmte op het moment dat de deur open gaat. U kunt weer
opnieuw beginnen met verwarmen. Uiteraard is het niet
zinnig om een aansluitende ruimte, waar u bijna niet komt,
op te stoken om geen warmteverlies te hebben. Probeer hier
een balans te vinden tussen veel gebruikte of aansluitende
ruimtes en de ruimtes die u weinig gebruikt.
Let er ook op dat u de verkregen warmte binnen houdt. Houdt
deuren zoveel mogelijk dicht en laat gordijnen helpen om ‘s
avonds en ‘s nachts de warmte binnenshuis te houden.
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GRAADJE LAGER

Probeer eens hoe het bevalt
als u de thermostaat of
thermostatische
radiatorkraan
overdag een graadje lager zet.
Vaak zult u het verschil niet echt
merken. Heeft u het toch koud?
Dan is een warme trui of vest een
goedkopere oplossing dan extra
gaan stoken en heeft u het toch
aangenaam.
Let wel op dat u de temperatuur
niet té laag instelt, want dan kost
het meer energie om de ruimte
weer op te warmen.

VENTILEREN

Goed ventileren levert heel veel
besparing op. Dit komt omdat
droge lucht veel sneller opwarmt
dan vochtige lucht. Zet elke dag
een kwartiertje een raam of deur
open en ventileer extra als u
kookt, onder de douche gaat of
bijvoorbeeld de was te drogen
hangt. Zet uw ventilatiesysteem
of afzuigkap aan of zet een
raampje open. Ook na het koken
of douchen kunt u nog een
kwartiertje extra ventileren. U
kunt ook de bevochtiging van de
lucht verminderen, bijvoorbeeld
door na het douchen de wanden
droog te trekken.
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