
bespaarboekje

dnergiebesparen is geld besparen!

  Energie besparen met tips van de Energiecoach 
  Goed voor het klimaat én uw portemonnee



acantus.nl/simpelbesparen

Bespaar op energie  
én bespaar geld



Leuk dat u energie wilt gaan 
besparen. In dit bespaarboekje 
leest u over de mogelijkheden 
en krijgt u bespaartips.  
 
Bij dit bespaarboekje hoort 
een kaart waarmee u uw 
meterstanden kunt bijhouden.

Bespaar op energie  
én bespaar geld



De Energiecoach komt bij u langs. U kijkt samen waarmee 
u in uw huis energie of water zou kunnen besparen.  

Heeft u alleen een bespaarpakket? Dan kunt u alsnog aanvullend een 
afspraak met de energiecoach maken. U kunt dit doen via het formulier 
op www.acantus.nl/simpelbesparen. Hieronder ziet u een overzicht met 
handige tips en wat het u ongeveer kost én oplevert per jaar.

Welke besparing? Geschatte 
aanschafprijs

Bespaart  
per jaar +/-

Plaats een waterbespaarder in 4 kranen € 4,- € 40,-

Gebruik een stekkerdoos met schakelaar € 3,50 € 50,-

Plaats een waterbesparende douchekop € 9,- € 54,-

Plaats 25 meter tochtstrip € 5,- € 54,-

Plaats isolatiefolie achter de cv-radiator € 20,- € 30,-

Vervang lampen door ledlampen € 2,- per lamp € 5,- per lamp

Besparingen zonder investering
Douche 5 minuten in plaats van de gemiddelde 9 minuten € 60,-

Zet de verwarming 1 graad lager € 50,-

Laat apparaten niet op stand-by staan, 

maar zet ze helemaal uit € 75,-

Hang gordijnen op óf achter de verwarming (en niet erover) 

en plaats meubels op afstand van de verwarming € 80,-

Verwarm alleen de kamers waar u bent € 85,-

Zet de verwarming twee graden lager € 100,-

Droog de was op de waslijn (i.p.v. droger) € 100,-

Een 
Energiecoach 
bij u thuis.  
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Schrijf op wat uw bespaardoelen zijn, hoe u het gaat 
aanpakken en hoeveel geld u ermee wilt besparen.
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Wat zijn uw 
bespaardoelen?2



Neem uw meterstanden op en noteer ze op de 
meterstandenkaart die u bij dit boekje heeft gekregen.

U kunt dit eventueel samen met de energiecoach doen.
Na een tijdje kunt u zien hoeveel u al heeft bespaard.

Neem de 
meterstanden 
op.
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Check  

regelmatig uw 

besparing via de 

meterstanden-

kaart!



U gaat aan de slag met uw bespaardoelen  
die u bij stap 2 heeft genoteerd. 

Sommige doelen vragen om een  
kleine investering, zoals ledverlichting,  
een bespaardouchekop of radiatorfolie; 
bij andere gaat het meer om het aan-
passen van uw gedrag of gewoontes.  
Als het lukt om de gekozen doelen te 
behalen, dan kunt u natuurlijk altijd 
kijken met welke nieuwe doelen u aan 
de slag wilt.

Schrijf de tips of doelen op waar u 
nu mee aan de slag wilt. Tip! U kunt 
als u start met besparen briefjes of 
post-its ophangen om uzelf eraan te 
herinneren om bijvoorbeeld korter 
te douchen of de apparaten helemaal 
uit te zetten.

− Kort er  douchen!

Aan de slag 
met uw 
spaardoelen!
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Heeft u interesse in duurzaamheid en wilt u er meer  
over weten? Hieronder vindt u een overzicht van  
websites die u informatie kunnen geven.

www.iedereendoetwat.nl
Hier vindt u tips van de rijksoverheid  
over wat u kunt doen om energie te  
besparen, maar ook over ander duurzaam  
gedrag, zoals omgaan met voedsel en afval.

www.milieucentraal.nl
Milieu Centraal is dé praktische gids voor duurzame tips en adviezen.

www.nibud.nl
Het Nibud geeft tips om te besparen op woonlasten. De gas- en 
elektriciteitsrekening is een groot deel van de vaste woonlasten. Kijkt u op 
www.nibud.nl/consumenten/besparen-op-gas-en-elektriciteit/

Nog meer 
informatie  
en tips.  
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Na een tijdje ziet u de effecten van uw besparingen.  
U ziet aan uw meterstandenkaart dat uw verbruik lager is. 
Bereken zelf wat u heeft bespaard. Dat werkt motiverend!

Als de Energiecoach bij u op bezoek is geweest, komt de Energiecoach 
mogelijk nog een keer bij u langs om te kijken hoe alles gaat en om uw 
meterstanden weer op te nemen. Dan kunt u samen berekenen wat u 
heeft bespaard en eventuele nieuwe tips of doelen doornemen. 

Wat heeft u
bespaard?6



Uw inbreng  
vinden we belangrijk
 

Heeft u tips om energie te besparen of het  
project van de Energiecoach nog beter te maken?  
Dat vinden we erg leuk om te horen. Stuurt u dan  
een mail naar energiecoach@acantus.nl. 

Ook aan de slag als 
energiecoach?
Lijkt het u leuk om zelf als Energiecoach aan de  
slag te gaan? Laat het ons dan weten. Stuurt u  
dan een mail naar energiecoach@acantus.nl. 



dnergiebesparen is geld besparen!



Andere vraag over uw  
huis of wooncomfort?

We helpen u graag. 
U kunt contact met ons  
opnemen via 0900 – 8400. 

Of mail naar info@acantus.nl.

acantus.nl/simpelbesparen


