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4. Met een klein budget 
Ook deze maatregelen kunnen al wezenlijk een verschil maken: 
-Plaats radiatorfolie tussen de verwarming en buitenmuur. 
-Plaats radiator ventilatoren. Deze blazen warme lucht de ruimte in. 
-Schroef een borstel op de brievenbus tegen de tocht. 
-Plaats een tochtborstel onder de voordeur. 
-Maak naden en kieren dicht met tochtstrippen. 
-Plaats een waterbesparende douchekop. 
 
5. Nieuw: digitale nieuwsbrief gemeente Land van Cuijk 
Onlangs publiceerde de gemeente de eerste de digitale nieuwsbrief 'Energiek 
land van Cuijk.' Deze nieuwsbrief is er voor iedereen die is geïnteresseerd in de 
activiteiten van de gemeente op het gebied van aardgasvrij, opwekken duurzame 
elektriciteit, energiebesparing en klimaatadaptatie. De nieuwsbrief verschijnt 
eenmaal in de zes tot acht weken. Via gemeentelandvancuijk.nl/nieuws is de 
brief te bekijken. In de nieuwsbrief staat een link voor het gratis abonnement. 
 
6. Vooral NIET doen! 
Naast alle bovenstaande tips zijn er verschillende dingen die je NIET moet doen 
als je gas wil besparen: 
● Minder ventileren. Ventileren kost energie maar is noodzakelijk voor frisse 
lucht in huis.  
● Verwarmen met een elektrische kachel of radiator. Jawel, daarmee bespaar je 
gas maar ze vreten energie! 
 

 
 
Meer informatie? 

Heb je naar aanleiding van deze folder vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze 

website of neem even contact met ons op. Contactgegevens zie voorzijde. 

We helpen je graag! 

 

 
 

Energiebesparing voor huurders  
Met de huidige energieprijzen merken we dat er veel behoefte is 

om gas en stroom te besparen. Wij van Wonen Vierlingsbeek 

begrijpen dat heel goed. In deze brochure zetten we daarom voor 

jou een aantal zaken op een rij. 

 

                    
 

 

 

Wonen Vierlingsbeek 
Spoorstraat 27 |  5821 BB   Vierlingsbeek | T: (0478) 632 296 |  

E: info@wonenvierlingsbeek.nl | W: www.wonenvierlingsbeek.nl 

 

Bezoektijden kantoor 

Maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur of buiten deze tijden op afspraak. 

http://www.wonenvierlingsbeek.nl/
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1. Energie bespaaractie huurders 
Voor particuliere huurders en huurders van de woningcorporaties Mooiland en 
Wonen Vierlingsbeek is een mooi aanbod samengesteld waarvan je gratis gebruik 
kunt maken. Je kunt kiezen uit: 
-Een gesprek met energiebespaarcoach bij jou thuis 
-Uitleen van een energieverbruiksmanager 
-Uitleen van een luchtkwaliteitsmeter 

• Aanmelden kan online via www.brabantwoontslim.nl. Ook kunt je 
hiervoor bellen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur,  
via 085-0410070 

• Je kunt ook een e-mail sturen naar info@brabantwoontslim.nl 
 

2. Cadeaubonactie voor huurders 
Huurders in de gemeente Land van Cuijk hebben een brief ontvangen over een 
cadeaubonactie waarmee ze kleine energiebesparende maatregelen kunnen 
bestellen. Deze actie geldt zowel voor huurders bij een corporatie als inwoners 
die huren bij een particuliere verhuurder. Huurders in de gemeente Land van 
Cuijk kunnen een gratis cadeaubon van € 45,- aanvragen bij het Regionaal Energie 
Loket. De aanvragen worden toegekend zolang er budget is: op = op. 
 
Op dit moment is er nog budget, dus huurders kunnen nog een cadeaubon 
aanvragen via regionaalenergieloket.nl (Deze link gaat naar een andere website). 
 
Deze cadeaubon is in te wisselen voor kleine energiebesparende producten. 
Inwoners waarbij het digitaal aanvragen niet lukt, kunnen bellen met: 
Telefoonnummer: 0485-854000. 
 

 

3. Wat kun je meteen doen om te besparen op gas? 

 

Met deze tips kun je eenvoudig en snel aan de slag: 

• Verwarm alleen de ruimtes waar je bent en houd deuren dicht. 

• Zet de thermostaat lager en trek warme kleren aan. 

• Zet de thermostaat ‘s nachts laag. Bijvoorbeeld op 18 graden als je een 
goed geïsoleerd huis hebt. Is je huis minder goed geïsoleerd, dan kan je 
de thermostaat beter op 15 graden zetten. 

• Laat de thermostaat laag als je overdag niet thuis bent. +/- 18 graden is 
hier geschikt voor. Dan warmt je het huis sneller op zodra je thuis bent. 

• Doe de gordijnen dicht. Zeker als je enkel glas hebt. Hangt er een 
radiator onder de verwarming, kort de gordijnen dan in zodat de 
warmte er door kan. 

• Zet de temperatuur van de cv-ketel lager. Meestal staat de cv-ketel 
ingesteld op 80 graden. Verlaag dit eens naar bijvoorbeeld 60. Zo 
bespaar je al in de kosten. Bij een slecht geïsoleerd huis kan je dat ook 
doen en als het echt koud is, verhoog je de temperatuur tijdelijk. 

• Douche niet langer dan 5 minuten en ga minder vaak in bad. 

 

 

http://www.brabantwoontslim.nl/
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