Het eCO-logische huis

ELEKTRICITEIT
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Fiches beschikbaar
op www.renovas.be
ISOLATIE - VERWARMING
1. Gedrag van de bewoners
2. Dakisolatie
3. Muurisolatie
4. Verwarmingsketel met condensatie
5. Warmteregeling
6. Dubbele beglazing
7. Isoleren van de leidingen
8. Reflector achter de radiatoren

 ZUINIGE HUISHOUDAPPARATUUR
Geef bij uw volgende aankopen – wasmachine, oven, ijskast, diepvriezer of …
lampen – steeds de voorkeur aan energiezuinige toestellen, herkenbaar aan
hun label : klasse A, A+ of A++. Sommige toestellen dragen het Europese ecolabel : dat zijn de toestellen met de hoogste prestaties op het gebied van milieuvriendelijkheid. Het wordt afgeraden een ijskast naast een oven en/of op een
zonnige plaats te installeren. En u kunt nog meer energie besparen door enkele
kleine ingrepen uit te voeren: wanneer u de wasmachine en de vaatwasser samen aansluit op een aangepast mengwarmwatercircuit bespaart u de nodige
stroom om het waswater te verwarmen. Kies ook voor een droogkast die op
gas werkt liever dan een elektrische droogkast. Een huishoudapparaat met
een spaarprogramma levert een elektriciteitsbesparing van 28 tot 94 €/jaar/
toestel op. Bij aankoop van een nieuw apparaat dient u de recupel-bijdrage te
betalen. Als tegenprestatie is de verkoper dan wel verplicht het oude toestel
gratis terug te nemen voor demonteren en recycling. Mocht het oude huishoudapparaat nog bruikbaar zijn, geef het dan liever weg aan een bedrijf van sociale
economie met label Solid’R.
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water
12. Regenwatertank
13. Waterspoeling toilet
14. Douchekoppen
15. Drukverlager en waterlekken
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ELEKTRICITEIT
9. Spaarlampen
10. Zuinige huishoudapparatuur
11. Elektrische toestellen
in waaktoestand
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20 %
0%

IJskast Combi
Klasse C

Investering
Terugverdientijd

IJskast Combi
Klasse A++

Variabel
minder dan 9 jaar

Voor gratis informatie en advies,
neem contact op met:

Advies bij renovaties
Colignonplein 41 - 1030 Brussel
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be
RGB

Met de steun van:

CMYK

PMS

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

