Column Leo Pelgröm, Energieadviseur en makelaar/taxateur
Goede voornemens …
We zijn al weer een week in het nieuwe jaar en het is een traditie dat we aan het begin van
het nieuwe jaar enkele goede voornemens maken.
Ik heb voor mij zelf wel voorgenomen om eens heel kritisch na te gaan welke
besparingsmaatregelen bij mij thuis en kantoor nog binnen mijn budget mogelijk zijn. Op het
gasverbruik kan ik thuis niet zoveel meer besparen omdat ik het gehele woongedeelte voorzien
heb van vloerverwarming. Bij vloerverwarming kun je, doordat het water in de leidingen niet
warmer mag zijn dan 40 graden, behoorlijk op de stookkosten besparen. Ook het wooncomfort
kan behoorlijk verbeterd worden doordat de warmte, verdeeld over de gehele vloer, langzaam
opstijgt. Als je de mogelijkheden hebt, dan kun je op een relatief eenvoudige manier je
verwarming nagenoeg volledig zelfvoorzienend maken. Het vergt natuurlijk altijd een investering
maar deze investering vertaalt zich wel in meer wooncomfort en een lage of helemaal geen
gasrekening meer bij toepassing van een zonnecollector. Hierbij is de voorwaarde wel dat je
een dakvlak op het zuiden hebt en dat je er aan toe bent om je woning en de
verwarmingsinstallatie grondig te renoveren.
Een andere goed voornemen van mij is om kritisch te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om het stroomgebruik een stuk lager te krijgen. De beste manier om het stroomverbruik te
minderen is door een lamp of apparaat uit te laten. Meestal is dit geen optie maar blijf daarbij
voor jezelf wel kritisch of het wel echt noodzakelijk is de lamp of apparaat aan of op ‘stand by’ te
laten staan. Door dit voor jezelf te doen kun je al heel snel 10 tot 15 procent besparing bereiken.
Een andere mogelijkheid om het stroomgebruik te minderen is door over een langere termijn
geleidelijk alle witgoedapparaten te gaan vervangen. Deze apparaten zijn de afgelopen jaren
behoorlijk energiezuiniger gemaakt. Je staat er soms van te kijken wat een oud apparaat aan
stroom gebruikt. Het probleem van het hebben van een uitgebreide collectie huishoudelijke
apparaten en elektronica is, dat bijna niemand weet wat het gebruik ervan nu eigenlijk voor
kosten met zich meebrengt. Eigenlijk lijkt elektriciteit “gratis” te zijn, tenminste, tot dat je de
afrekening aan het einde van het jaar weer ontvangt. Dan schrik je, geef je de schuld aan de
bonussen van elektriciteitsbedrijven, mopper je op je huisgenoten en wat nog niet meer. Toch
valt er ontzettend veel te winnen, door slim om te gaan met de apparaten die je in huis hebt. Bij
de aanschaf bij vervanging is het verstandig om de alternatieven naast elkaar te zetten en dan
door goed na te denken een beslissing te nemen. De meeste nieuwe apparaten zijn de
afgelopen 20 jaar gemiddeld 25 tot wel 70 procent energiezuiniger geworden. Zet er voor de
grap maar eens een meter tussen bij het ‘oude’ apparaat en bij een nieuwe ……
Voor vragen of suggesties mail: info@energieadvies-on.nl

