Het eCO-logische huis
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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
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ELEKTRICITEIT
9. Spaarlampen
10. Zuinige huishoudapparatuur
11. Elektrische toestellen
in waaktoestand
water
12. Regenwatertank
13. Waterspoeling toilet
14. Douchekoppen
15. Drukverlager en waterlekken

Terwijl elk van ons zo’n 120 liter water per dag gebruikt voor huishoudelijk
gebruik zijn daar maar 3 liter van bestemd voor dranken en de bereiding van
voedsel, waarvoor dus drinkbaar water van hoge kwaliteit vereist is. Onze
huizen zijn bovendien vaak voorzien van een regentank die niet meer wordt
gebruikt. Die kan voor weinig kosten weer in werking worden gesteld en het
regenwater gebruikt voor diverse toepassingen in huis zoals de waterspoeling
van het toilet (35%), de was (14%), het schoonmaken van de woning, de auto,
het besproeien van de tuin (7%),… In Brussel kan het dak van een huis +/- 4,5 m2
regenwater per maand opvangen zodat uw regentank een volume van 5 tot
10 m2 moet hebben. Om de grondwaterlagen opnieuw te bevoorraden en
om de waterzuiveringstations optimaal te laten werken is het verkieslijk het
regenwateroverschot naar een zinkput af te voeren en niet naar de rioleringen.
Het is zelfs goed de tank een tiental keer per jaar te laten overlopen om de
drijvende laag onzuiverheden weg te werken. Opgelet : het regenwatercircuit
mag nooit in contact komen met het drinkwatercircuit en de wasmachine moet
ook altijd zijn uitgerust met een filter. Het zelfs mogelijk drinkbaar water te
maken van regenwater. Het gebruik van een regentank levert een besparing op
die zo’n 133 €/jaar kan bedragen.

800 liter/m2/jaar

regenwatertank

➔ KOSTEN WATERVERBRUIK 4 PERS./JAAR
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Investering
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3500 €
minder dan 20 jaar (met premies)

Voor gratis informatie en advies,
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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

