
  

MAZOUTWEDSTRIJD

Doe mee en maak 
kans op 1.000 liter 

GRATIS mazout!

Vul de antwoorden op 2 gemakkelijke vragen 
en een schiftingsvraag in op 

www.informazout.be/nl/warmste-wedstrijd

en maak kans op 1.000 liter gratis mazout. 
Een mooi meegenomen extraatje in deze 

dure tijden. Succes!

Meer informatie en tips op onze website
www.Informazout.be

Investeringen waarmee je 
op lange termijn bespaart
Energie besparen begint bij een effi ciënte, performante 
verwarmingsinstallatie. Door nu te investeren in je verwarming 
en woning, win je op de lange termijn.

BETER ISOLEREN

Door de EPC-waarde en het E-peil van je woning te verlagen, 
verbruik je veel minder energie. 

• Vraag via het digitale loket van Vlaanderen.be de Vlaamse 
verbouwpremie voor de isolatie van je woning aan.

• Laat een energieaudit  uitvoeren. 

HYBRIDE VERWARMING

Met een hybride installatie combineer je je cv-ketel met 
hernieuwbare energie. Dit systeem haalt gratis energie 
uit de natuur, zoals warmte uit de buitenlucht, de bodem 
of rechtstreeks van de zon. Zo verbruik je heel wat minder 
stookolie. Hou er wel rekening mee dat een warmtepomp en 
zonneboiler nog altijd stroom nodig hebben. Vang je dat op met 
fotovoltaïsche zonnepanelen, dan verwarm je extra voordelig.

INSTALLATIE OPTIMALISEREN

• Is je verwarmingssysteem nog geen 20 jaar oud, dan kun 
je met enkele inspanningen een hoger rendement halen: 
stookolie met additieven, onderhoud van ketel, ontluchten 
van je radiatoren, ... 

• Is je verwarmingssysteem ouder dan 20 à 25 jaar, dan is 
vervanging waarschijnlijk de beste optie. Hou in Vlaanderen 
wel rekening met het ketelverbod: vanaf 2022 mag je je 
oude stookolieketel niet meer vervangen als je je woning 
kunt aansluiten op het bestaande aardgasnet. Herstellen is 
nog wel toegelaten.

Alles weten over je verwarming en je woning 
optimaliseren?  

Welke hybride verwarming is het meest geschikt voor jou? 
Hoeveel kost zo’n systeem? En waar vraag je interessante 
premies aan? Ontdek het meteen op 
www.informazout.be/nl/zuiniger-verwarmen

Met warme groeten van je mazoutverdeler

Ve
ra

nt
w

. u
itg

.: 
W

ille
m

 V
o

e
ts

, c
/o

 In
fo

rm
a

zo
ut

, D
a

uw
st

ra
a

t 1
2,

 1
07

0 
Br

us
se

l •
 L

V2
02

3-
1

Meer informatie en tips op onze 
Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

Handige 
voor een 
energiezuiniger leven

Tijdens de energiecrisis zetten we je graag 
op weg naar duurzamer energieverbruik 
en een lagere factuur. 
Met concrete tips waarmee je op korte én 
lange termijn bespaart. 

TIPS



Je kunt heel wat besparen door je gedrag te veranderen. 
Soms gaat het om kleine inspanningen, soms zijn de 
veranderingen iets ingrijpender. Maar in beide gevallen zijn 
ze goed voor je portemonnee.

ENERGIEVERBRUIK

Analyseer je verbruik en probeer slimme conclusies  
te trekken.

• Bereken (of check) regelmatig de inhoud van je 
mazouttank.

• Heb je een digitale meter? Volg je elektriciteitsverbruik  
dan dagelijks op.

Vermijd sluipgebruik.

Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact als je een toestel – 
zoals een oplader, wifi repeater, 
(desktop)computer of radio – 
gedurende langere tijd niet gebruikt. 
Of sluit deze toestellen aan op een 
stopcontact of stekkerdoos met 
schakelaar.

Tips waarmee je meteen 
zuiniger leeft

BEWUSTER VERWARMEN 
 
Zet de verwarming een graadje lager.

Je verbruik daalt met wel 7%. Op jaarbasis kan een gemiddeld 
gezin zo tot 200 euro besparen. Draai dus gerust aan die 
thermostaatknop!

• Verlaag de thermostaat al tot 16 of 17 °C een uur voor je de 
woning meer dan 2 uur verlaat of gaat slapen. Behalve als 
je vloerverwarming hebt, want dan verbruikt de installatie net 
meer om de kamer weer op temperatuur te brengen.

• Trek iets warmer aan voor je de temperatuur verhoogt.

• Sluit ’s avonds gordijnen en rolluiken, om de warmte binnen  
te houden.

Installeer een programmeerbare 
of slimme thermostaat.

Stop met alles handmatig te 
regelen. Een programmeerbare 
of slimme thermostaat zorgt voor 
een lager energieverbruik én 
een hoger comfort. Je regelt de 
gewenste temperatuur voor elke 
kamer apart en kan de instellingen 
aanpassen voor elk uur van de dag. 
Zo verwarm je alleen als het echt 
nodig is. 

Laat je stookolieketel jaarlijks 
onderhouden. Zo verwarm je 
veiliger, vermijd je pannes en 
bespaar je tot 5% op het jaarlijkse 
verbruik.

Ontlucht je radiatoren om een 
goede werking te garanderen en 
energie te besparen.

Controleer de waterdruk van je 
verwarming: tussen 1,5 en 2 bar  
is ideaal.

GEWOONTES AANPASSEN

Verlucht je woning. 

Door te verluchten voer je 
waterdamp in de lucht af, 
waardoor het binnen sneller 
opwarmt en je minder verbruikt.

Bespaar tot 45 euro per jaar 
met een waterbesparende 
douchekop.

Douche ook minder lang en  
minder warm.

Was op 30 °C.

Dat is de helft goedkoper dan op 
60 °C en een kwart goedkoper dan 
op 40 °C. Keukenhanddoeken, 
sportsokken, wit ondergoed en 
lakens op 60 °C laten draaien, is 
ruim voldoende.

Plaats ledlampen. 

Deze gaan 9 keer langer mee en 
zijn tot 85% zuiniger dan gloei- of 
halogeenlampen. Schakel alle 
verlichting uit als je een kamer 
verlaat — zo kun je tot 10% stroom 
besparen!

Meer details en andere direct inzetbare bespaartips?  
Kijk snel op www.informazout.be/nl/haalbare-energietips 

Wat is een normaal verbruik voor een doorsneegezin? 
Wat is de ideale temperatuur voor je badkamer?  
Hoe kan je zuiniger wassen en drogen?  
Dat en nog veel meer vind je op  
www.informazout.be/nl/haalbare-energietips





 
















