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Hoe houd je de 
energierekening 
binnen de perken?

 Martijn Hosman
Ik vind de energiekosten 

wel meevallen. In België betaal 
je bijna het dubbele. Alleen 
gas is de laatste jaren een stuk 
duurder geworden. Ik heb 
overal ledverlichting. Ook let ik 
erop dat ik bijvoorbeeld stek
kers uit het stopcontact haal en 
apparaten echt uitzet in plaats 
van standby. Ik gebruik wel een 
wasdroger, want ik heb vier 
kinderen en zulke bergen was
goed kun je niet ophangen.

 Lilian Callender
Ik heb met mijn doch

ters afgesproken dat we de 
verwarming niet aandoen voor 
1 december en niet na 1 maart. 
Voorheen was de energiereke
ning te hoog en ook voor het 
milieu wil ik mijn bijdrage leve
ren. Nu mijn dochters sinds 
maart thuiswerken, merk ik 
dat de rekening dit jaar dubbel 
zo hoog is. Ik oriënteer me nu 
op zonnepanelen en heb wat 
offertes aangevraagd.

 Rifas Rahmada
Met mijn collega's van 

de Indonesische ambassade 
deel ik een huis. Mijn baas 
betaalt de energierekening.  
Hij herinnert me er regelmatig 
aan dat ik de verwarming niet 
te hoog moet zetten. Ik weet 
dat de energiekosten hier be
hoorlijk hoog zijn, dus ik zorg 
ervoor dat ik de verwarming 
en lichten uitdoe als ik wegga. 
In Indonesië lette ik daar ook 
altijd op. 

Manon 
van der Meulen

Voorheen deelde ik een huis 
met anderen en was de huur 
inclusief energielasten. Toen 

was ik me niet zo bewust van 
de kosten. Nu wel. Ik doe de 

verwarming uit als ik ga slapen 
of een weekend wegga. Ik heb 
een slimme meter, dus ik kan 

mijn verbruik inzien. In de 
zomer hang ik mijn was op. In 
de winter duurt het drogen te 

lang, dan gebruik ik de droger. 

Ineke Olierhoek
Ik kom uit een groot gezin en 
ben eraan gewend om geen 

energie te verspillen. Ook voor 
het milieu is dat belangrijk. 

Ik doe altijd de deur dicht als 
de verwarming aanstaat. Als 

ik in de woonkamer ben, doe 
ik het licht uit in de keuken 

en gang. Ik hoor van familie 
dat het loont om elk jaar over 

te stappen naar een andere 
 energieleverancier, maar dat 

heb ik nog nooit gedaan. 
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