
Wilt u weten wat u kunt doen om minder energie  
te verbruiken? En wat u kunt regelen via WonenBreburg? 
Wij geven u een aantal tips.

Draai een was met een volle wasmachine. 
Kies voor een programma op ecostand of 
30 graden. Laat uw was drogen aan de 
waslijn of een wasrek.

Verse en schone lucht is belangrijk  
voor de gezondheid en de verwarming 
werkt beter. Zet (klep)raampjes en/of  
ventilatieroosters open. Of open  
’s ochtends even de ramen om verse  
lucht binnen te laten.

Douche kort, maximaal 5 minuten.  
Gebruik een waterbesparende douchekop. 
Ga ook minder vaak in bad.

Zet de thermostaat 
op maximaal 19 graden 
als u thuis bent en trek warme 
kleding aan. Bent u niet thuis? 
Zet dan de verwarming op 15 graden. 
Zet de verwarming ook op 15 graden een 
uur voordat u naar bed gaat.

Maak naden en kieren in uw huis dicht  
en voorkom tocht. Bijvoorbeeld met 
tochtstrips, kit, deurdrangers of een  
brievenbusborstel. Uw huis voelt warmer.

Doe ’s avonds de gordijnen dicht en  
voorkom tocht bij de ramen. Let op: zorg  
dat uw gordijnen niet voor de verwarming 
hangen en zet uw bank niet voor de  
verwarming. Dat houdt de warmte tegen.

Verwarm niet uw hele huis.  
Zet de verwarming alleen aan in de kamers 
waar u bent. Houd alle deuren dicht.

Zet de vaatwasser pas aan als deze  
helemaal vol zit. Kies een ecoprogramma.  
Wast u met de hand af? Gebruik dan  
een teiltje en laat niet de kraan lopen.
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Plak radiatorfolie achter de verwarming  
die tegen de buitenmuur staat. Hiermee 
houdt u de warmte in huis. Verwarm  
sneller met een radiatorventilator. 
Dat is een klein apparaat dat u onderaan 
een radiator plaatst. 
De ventilator zorgt  
ervoor dat uw huis  
sneller opwarmt,  
wat minder 
energie kost.

aan.



Vervang uw gloeilampen of halogeen
lampen door ledlampen.

VerlichtingStand-by

Laat elektrische apparaten niet op standby 
staan, maar zet ze helemaal uit.  
Gebruik een stekkerdoos met schakelaar. 
Zo voorkomt u dat apparaten toch stroom 
gebruiken terwijl u ze niet gebruikt. Denk 
aan het koffiezetapparaat. 

Zorg tijdens het koken dat de gasvlam  
onder de pan blijft. Doe ook altijd de  
deksel op de pan. Eten kookt eerder  
en wordt sneller gaar. Zo gebruikt u 
minder gas.

Koken

Heeft u een eengezinswoning?
Dan kunt u zonnepanelen aanvragen.  
Bij plaatsing van 6 panelen kunt u  
minimaal € 20, per maand besparen  
op uw energiekosten. Bij meer panelen 
wordt die besparing nog hoger.

Heeft u nog enkel glas? Vraag dan na  
of uw woning geschikt is voor dubbel  
glas en wat de kosten hiervoor zijn.  
Met dubbel glas houdt u de warmte binnen 
en bespaart u op uw energierekening.

Elektrisch koken Dubbel glas

Stap over op elektrisch koken.  
De slimste keuze is dan een inductie
kookplaat. Deze gebruikt minder stroom  
dan andere elektrische kookplaten.

Zonnepanelen

Via het klantportaal ‘Mijn WonenBreburg’ kunt u onderstaande aanpassingen aanvragen om uw woning te verduurzamen.  
Wilt u dit liever met iemand persoonlijk bespreken? Bel dan het klantcontactcentrum: 088-496 00 00.

Voor meer en actuele informatie kijk 
ook op www.wonenbreburg.nl

Energietoeslag
Heeft u moeite met het betalen van uw energierekening en heeft u een laag inkomen (tot 130% van het bijstandsniveau)? 
Vraag dan de energietoeslag aan bij de gemeente. Deze geldt ook voor studenten met een zelfstandige woning.

 www.tilburg.nl/energietoeslag
 www.breda.nl/energietoeslag 

Heeft u geldzorgen? Vraag om informatie en advies
Woont u in Tilburg:
U kunt vragen of bijzondere bijstand ook voor u geldt of dat het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF) u kan helpen. 

 www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/bijzondere-bijstand
 www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg 

Woont u in Breda:
U kunt contact opnemen met de gemeente voor hulp bij geldzorgen of schulden of wanneer u hoge energiekosten heeft. 
 www.breda.nl/hulp-bij-geldzorgen-schulden
 www.breda.nl/hulp-voor-inwoners-bij-energiekosten

Kunt u uw huur deze maand niet betalen?
U kunt zelf online een voorstel doen voor een betalingsregeling via het klantportaal ‘Mijn WonenBreburg’. Lukt het niet om dit online  
te doen of is een betalingsregeling niet de oplossing voor u? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons via 088496 00 00.  
De incassoconsulent kijkt graag met u mee naar uw persoonlijke financiële situatie en wat er eventueel nog mogelijk is. 


