Een verantwoord energieverbruik

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om het elektriciteitsverbruik te beperken en zo de bevoorrading in geval
van schaarste te garanderen.
Hieronder enkele eenvoudige tips om je elektriciteitsverbruik thuis en op het werk te verminderen:

THUIS
VERLICHTING







Doof de lichten wanneer je een ruimte of een gang verlaat.
Beperk het aantal lampen in de ruimte waarin je je bevindt en stem de lichtsterkte af op de uit te
voeren taak (koken, lezen, andere activiteit, …).
Gebruik lampen die weinig verbruiken: een spaarlamp verbruikt minder elektriciteit dan een gloeilamp
en biedt een lichtsterkte die minstens 4 keer hoger is.
Gebruik geen “energievreters”, zoals halogeenlampen.
Vermijd decoratieve verlichting.
Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenkomt.

ELEKTRISCHE VERWARMING





Verwarm de leefruimten (vb. keuken, living) tot maximaal 19°-20°C.
Sluit ’s avonds gordijnen en rolluiken.
Laat ’s nachts en wanneer je niet thuis bent de temperatuur in de leefruimten en in de kamers zakken
tot maximaal 15°C-16°C.
Stel de temperatuur in op 12°C wanneer je langdurig afwezig zal zijn.

ELEKTRISCHE APPARATEN







Gebruik wasmachine, droogkast en vaatwasser, indien mogelijk, na 21u. of tijdens de daluren (over
het algemeen tussen 22u en 6u ‘s morgens).
Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30°C.
Gebruik een laptop in plaats van een vaste computer.
Schakel al je apparaten (computers, televisie, decoder, dvd-speler, hifiketen) volledig uit, zet hen niet
in waakstand.
Trek de lader van GSM, tablet of laptop uit het stopcontact wanneer het toestel opgeladen gedaan is.
Steek de apparaten zonder schakelaar in een contactdoos mét schakelaar en zet de schakelaar uit
wanneer de apparaten niet gebruikt worden.

OP HET WERK
VERLICHTING




Doof de lichten in de toiletten, fotokopielokalen, gangen en trappenhuizen wanneer je deze plaatsen
verlaat.
Beperk de verlichting in de bureaus, werkplaatsen, productiehallen of opslagplaatsen (maar
respecteer daarbij de veiligheidsmaatregelen).
Vermijd alle buitenverlichting, zoals lichtborden, uitgezonderd de veiligheidsverlichting.

ELEKTRISCHE VERWARMING





Verwarm de bureaus of werkplaatsen tot maximaal 19° - 20° C.
Laat buiten de werkuren de temperatuur in de bureaus of werkplaatsen zakken tot maximaal 16° C.
Sluit de deuren tussen de bureaus en de gangen om warmteverlies te vermijden.
Sluit de ramen om te vermijden dat de warmte ontsnapt.

ELEKTRISCHE APPARATEN



Schakel de elektrische apparaten (computers, printers, kopieermachines, …) uit na de kantooruren.
Apparaten in waakstand verbruiken ook energie. Schakel ze volledig uit wanneer je ze niet gebruikt.

