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Kies voor een goedkopere energieleverancier  Om te beginnen zul je een goed-
kope energieleverancier moeten uitkiezen. De energieleveranciers hanteren allemaal weer andere 
tarieven voor de energie. Bovendien verschilt dit ook ontzettend per locatie. Met behulp van een 
online energievergelijker kun je eenvoudig de kosten van energie vergelijken en erachter komen 
welke energieleverancier voor jou de goedkoopste is. Overstappen kan je gigantisch veel geld 
schelen. Het is daarom absoluut aan te raden om de kosten van verschillende energie leveranciers 
eens goed met elkaar te vergelijken.

Vervang je oude onzuinige apparaten  Veel oude apparaten zijn een stuk minder 
zuinig dan moderne apparaten. De meeste moderne apparaten hebben een stuk hoger rendement. 
Hierdoor wordt er veel minder stroom verbruikt, terwijl de apparaten net zo goed of zelfs beter 
werken. Apparaten die tegenwoordig zuiniger zijn, zijn bijvoorbeeld de verwarming, maar ook de 
koelkast. Zo is er voor vrijwel elk apparaat wel een zuinige versie te verkrijgen. Het is een goed idee 
om specifiek op zoek te gaan naar apparaten met een hoog rendement.

Plaats zonnepanelen op de woning  Het kan een goed idee zijn om zonnepanelen 
op je woning te installeren. Door zonnepanelen te kopen, kun je een hoop geld besparen. In 
de zomer zullen er dagen zijn waarop je helemaal geen extra energie meer hoeft te verbruiken. 
Zonnepanelen kunnen een flinke investering zijn, maar op de lange termijn kan dit je een hoop geld 
schelen. Hierdoor zul je uiteindelijk geld besparen. Soms is het mogelijk om een subsidie of een 
belastingvoordeel te krijgen als je zonnepanelen plaatst. Het is dus aan te raden om je hier eens in 
te verdiepen.

Laat de woning isoleren  Als jij je woning goed laat isoleren, dan kost het je veel minder 
geld om de woning op de juiste temperatuur te houden. De warmte zal bijvoorbeeld niet zo snel 
uit de woning ontsnappen. In de zomer is de woning ook eenvoudiger koel te houden. Het isoleren 
van de woning zal je uiteindelijk ook veel geld besparen. Vooral het isoleren van de ramen en de 
spouwmuren is absoluut aan te raden.

Bespaar op energiekosten, kijk nu of het ook voor jou de moeite waard is 
om over te stappen!
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