MEER INFORMATIE

BATTEL

Wil je graag energiebesparende maatregelen nemen, maar
weet je niet goed waar te beginnen?
Ga naar www.mechelenklimaatneutraal.be voor:
Duurzame renovatiebegeleiding aan huis
Leningen en premies voor energiebesparende
werken aan je woning
Duurzame groepsaankopen
Tips om energie te besparen en je verbruik te
vergelijken met andere Mechelaars
Meer weten? Scan deze QR-code.

Hoe ging ik aan de slag?
Ik laat mijn was drogen op een rekje, dat is beter voor het
klimaat en kost ook niets. Nu woon ik alleen, maar ook toen
we als nieuw samengesteld gezin 6 kinderen in huis hadden,
is er nooit een droogkast aan te pas gekomen. Ik waste elke
dag en vulde daar 1 tot 3 wasrekjes mee. Daar maakte ik dan
een momentje van mindfulness van, waarop ik even op mijn
gemak was.
Een diepvries heb ik wel. Bij de aankoop heb ik goed op het
verbruik gelet en gekozen voor een model met label A+++. Ik
ontdooi de diepvries ook regelmatig.
Edith is 73 jaar en nam enkele energiebesparende maatregelen die haar
voetafdruk op de planeet verminderen.

CONTACT

HAAL ENERGIE UIT
JE FACTUUR

Je kunt Energiepunt Mechelen bereiken via:
energiepunt@mechelen.be
015 29 80 15
www.mechelenklimaatneutraal.be/energiepunt

IN SAMENWERKING MET

Gedrukt met vegetale inkt op 100% gerecycleerd milieuvriendelijk papier
V.U.: Myriam Colle, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen

...en maak mee het verschil

Vergelijk

Ga aan de slag

JOUW ENERGIEFACTUUR

ENERGIEBESPARING TIPS

GAS

Hier zie je hoeveel elektriciteit en gas een gemiddeld gezin
ongeveer verbruikt. Ook het verbruik van de 20% zuinigste
mensen uit jouw buurt is weergegeven.

Gemiddeld verbruik van een gezin dat gas gebruikt voor koken
en warm water. Het verschil in verbruik met of zonder
verwarming wordt weergegeven op de balk.

Benieuwd naar jouw verbruik? Kijk dan eens op je jaarlijkse
factuur met de afrekening of neem contact op met je
energieleverancier.

2300 kWh
Gemiddeld verbruik
zonder verwarming

Het gemiddelde verbruik voor jouw buurt is 12820 kWh.
De 20% zuinigsten van de buurt verbruiken gemiddeld
4704 kWh.

ELEKTRICITEIT
Voor de berekening van dit gemiddelde werd verwarming
op elektriciteit niet meegerekend:

1200 kWh
Gemiddeld verbruik
alleenstaande

23 000 kWh
Gemiddeld verbruik
met verwarming

2350 kWh
Gemiddeld verbruik
koppel

100kg CO2
De uitstoot van 500 kilometer
met de auto rijden.
Dat is met de auto van
Mechelen naar Luxemburg
en terug

3500 kWh
Gemiddeld verbruik
gezin

Het gemiddelde verbruik voor jouw buurt is 2551 kWh.
De 20% zuinigsten van de buurt verbruiken gemiddeld
702 kWh.

Koelkast en diepvries
Verlaag het energieverbruik door de temperatuur
goed in te stellen. Voor je koelkast is dit 6°C, voor de
diepvries -18°C. Zo bespaar je 20 kg CO2 per jaar.

Droogkast
Een gemiddelde droogkast is een echte energievreter. Door een waslijn of droogrek te gebruiken,
bespaar je jaarlijks 80kg CO2.

Vervang oude huishoudtoestellen
Een zuinig toestel met een A+++ label verbruikt
gemiddeld de helft minder. De energievreters in huis
zijn je koelkast, diepvries, wasmachine en vaatwasser. Je bespaart jaarlijks 40kg CO2 per toestel.

Vermijd sluipverbruik
Hoeveel is 1kWh?
= een ledlamp van 10 watt,
100 uur laten branden

VERMINDER JE ENERGIEVERBRUIK
MET DEZE TIPS

MAAK HET VERSCHIL
Maak met ons mee het verschil, haal energie uit je factuur.
Besparen op energie heeft heel wat voordelen, ontdek ze hier:

Schakel toestellen helemaal uit. De lichtjes die
blijven branden in stand-by verbruiken energie. Sluit
de toestellen aan op een verdeelstekker, zo schakel
je ze met 1 klik op de knop uit! En je bespaart 40 kg
CO2 per jaar.

De zon schijnt gratis!
Reduceer je
energieverbruik

Verminder je
CO2 uitstoot

Wek zelf energie op door zonnepanelen op je dak te
plaatsen. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh
stroom, dit kan je al opwekken met 9 tot 10 panelen.
Je kunt er jaarlijks 700 kg CO2 mee besparen.

Investeren in een mooie toekomst voor
jou, je kinderen en kleinkinderen.
Financieel kan je heel wat besparen
door op je energieverbruik te letten.
Door je energie-efficiëntie te verbeteren,
ga je ook aan comfort winnen.

Hoe kan jij het beter doen?
Scheur de zijkant van deze folder en hang ze ergens zichtbaar
op in je huis. Zo kan je er samen voor zorgen dat jullie verbruik
volgend jaar lager ligt en haal zo energie uit je factuur.

Enkel glas?
Hoogrendementsglas isoleert tegen koude en warmte
en verbetert je comfort. Is de investeringskost te hoog?
Kies dan voor de eenvoudige oplossing: vensterisolatiefolie. Je bespaart er elk jaar 300kg CO2 mee.

