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Besparen op energiekosten, hoe doe je dat?

De kosten voor gas en elektriciteit vormen een �ink deel van je woonlasten. Weet j�
hoe je daarop kunt besparen?

Wonen is best duur. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gaat
gemiddeld een derde van ons inkomen eraan op. Naast de huur of de hypotheek heb je nog andere
woonlasten. Denk b�voorbeeld aan belastingen, je woonverzekeringen en natuurl�k energie. Vooral
dit laatste is een �inke kostenpost.

Gas en elektra
De gemiddelde hoogte van de energierekening is in Nederland ongeveer € 1.800 per jaar. Zo’n €
1.000 hiervan gaat op aan gas, de rest aan elektriciteit en vaste kosten. Woon je in een
appartement? Dan zul je wat minder energie gebruiken. Maar heb je een (half-)vr�staande woning,
dan ben je juist duurder uit.

Besparen
Het goede nieuws is dat b�na iedereen in Nederland kan besparen op z�n energierekening. Door je
huis te verduurzamen, maar ook door je gedrag aan te passen. Wist je b�voorbeeld dat korter
douchen een gemiddeld gezin zo maar € 100 per jaar oplevert?

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Doe de DuurzaamheidScan
Een duurzaam huis heeft goede isolatie, een energiezuinige verwarming en liefst ook
zonnepanelen op het dak. Wil je weten wat j� kunt doen? Doe dan onze DuurzaamheidScan.
Binnen een paar minuten weet je dan precies welke verbeterpunten er z�n, wat dat ongeveer
kost én wat het oplevert.

Huis meer waard
Als je je huis duurzamer maakt, kr�g het een beter energielabel. En hoe hoger het energielabel, hoe
meer je huis waard is. Volgens onderzoek van TIAS VastgoedLab levert een huis met energielabel A
gemiddeld € 19.000 meer op dan een huis met het niet-zuinige label G. En als je de woning wilt
verkopen, gaat dat met energielabel A of B een stuk sneller.

Verbouwing �nancieren
Je kunt de verduurzaming van jouw huis op verschillende manieren bekostigen. Met spaargeld, een
hogere hypotheek of een gunstige lening. Voor bepaalde aanpassingen z�n er zelfs subsidies.

Stuur m� een mail

Specialist in de woning�nancie

K�kt verder dan jouw hypothee

Bewezen deskundig

Alt�d up-to-date

Integer en persoonl�k

Creëert overzicht en inzicht

Houdt zich aan de beroepscode

Leven & Wonen is een initiatief van

mailto:rene@rbg-assurantien.nl


16-1-2020 Besparen op energiekosten, hoe doe je dat? | LevenWonen

https://www.levenwonen.nl/rc/ce6ae47c-0f9b-4c65-9793-5404aad12dd9 2/2

LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

Mogel�kheden op een r�
Heb je nog vragen over dit artikel of wil je weten hoe j� jouw duurzame huis het beste kunt
�nancieren? Maak dan eens een afspraak met me. Ik zet jouw mogel�kheden graag voor je op een r�.
Zo weet je precies waar je aan toe bent!

Relevante artikelen

Duurzaam leven en wonen, hoe doe je dat?
Duurzaam leven en wonen staat volop in de sch�nwerpers. Vanwege het klimaat én
omdat het geld oplevert! Maar wat kun j� doen? Wat kost het en wat levert het op?

Sparen, a�ossen of investeren in duurzaamheid?
Als je meer inkomsten hebt dan uitgaven, houd je geld over. Maar wat doe je ermee?
Sparen, je hypotheek a�ossen of je huis verduurzamen?

Energiepr�zen st�gen fors. Hoe houd je de rekening toch laag?
Het zal je niet z�n ontgaan: dit jaar gaat de energierekening �ink omhoog. Gemiddeld
met b�na € 350 per huishouden. Wat kun je doen om de schade te beperken?

Doe de DuurzaamheidScan
Wil j� weten op welke punten j� je huis kan verbeteren en hoe je kunt besparen door
te verduurzamen? Doe de DuurzaamheidScan en kr�g direct praktische tips.

Investeren in duurzaamheid: spaargeld, hypotheek of anders?
Als je wilt investeren in een duurzaam huis, z�n er meer mogel�kheden dan je denkt.
Ik heb de belangr�kste opties voor je op een r� gezet.

V�f tips voor duurzamer leven en wonen
Lang niet alle oplossingen om duurzamer te leven z�n kostbaar. Sommige kosten
helemaal niets! W� hebben v�f tips verzameld waarmee je energie én geld bespaart.

Hoger energielabel levert geld op
Hoe hoger het energielabel van jouw huis is, hoe meer het waard is. En als je het
verkoopt, gaat dat met energielabel A of B een stuk sneller.

Heb j� je huis al duurzamer gemaakt?
Duurzamer wonen is in korte t�d een belangr�k onderwerp geworden en bl�ft dat
voorlopig. Ben j� al begonnen met het verduurzamen van je huis?
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