Doe mee en bespaar slim energie!

“Een
koelkast is hard
nodig, vooral in de
zomer. Met slim gebruik
van uw koelkast kunt
u energie en geld
besparen.”

Bent u huurder? Vraag een gratis energieadvies aan
Utrecht.nl/energiepuntwonen

Utrecht.nl/energiepuntwonen

Doe mee en bespaar slim energie!
Een koelkast hebben we allemaal en dat is hard nodig, vooral in de zomer. Met slim
gebruik van uw koelkast kunt u energie en geld besparen.
Tips slim koelen
1. L
 aat producten eerst afkoelen voordat u ze
in de koelkast of vriezer zet. Dan hoeft de
koelkast of vriezer minder hard te werken.
2. L
 aat bevroren producten ontdooien in
de koelkast. De kou van de ingevroren
producten helpt dan de koeling van de
koelkast.
3. O
 ntdooi het vriesgedeelte van de koelkast
of de vriezer regelmatig. Een ijslaag
zorgt voor een vermindering van het
vriesvermogen, waardoor voedsel sneller
bederft. Heeft u een koelvriescombinatie
met een no-frost systeem? Dan hoeft u de
vriezer niet te ontdooien.
4. Voorkom dat de koelkast of vriezer onnodig
hard moet werken. Plaats de koelkast niet
direct naast een warm apparaat, zoals een
oven of vaatwasser. En houd de achterkant
van de koelkast stofvrij. Zo kan het
apparaat goed blijven ventileren.
5. H
 eeft u een tweede koelkast? Gemiddeld
gebruikt een tweede koelkast 55 euro
per jaar aan elektriciteit. Doe de tweede
koelkast de deur uit. Of zet deze alleen aan
als u extra koelruimte nodig heeft.
6. C
 ontroleer (vooral bij oudere koelkasten)
of de deur nog goed sluit. Door het rubber
regelmatig schoon te houden, blijft het
soepel en sluit de deur goed. Sluit de deur
niet meer goed en is de koelkast oud? Dan
is het tijd om de koelkast te vervangen.

Oude koelkasten en vriezers zijn ware
energievreters. Het is beter voor uw
portemonnee en het milieu om een oude
koelkast op tijd te vervangen, ook al doet
die het nog. Een koelvriescombi van 15 jaar
oud kost per jaar 100 euro aan stroom. Een
nieuwe A+++ koelvriescombi maar 35 euro.
Het loont zelfs om koelkasten van zeven jaar
en ouder te vervangen door een zuinige A+++
koelkast. Wilt u weten of uw koelkast
of vriezer aan vervanging toe is?
Doe het Advies op maat op:
www.milieucentraal.nl/koelkasten.
Wilt u een gratis energieadvies?
Als huurder van een woningcorporatie in
Utrecht kunt u in 2015 een gratis energieadvies met slimme tips aanvragen. Ook krijgt
u een gratis energiebox. In de box zitten
producten, waarmee u energie bespaart.
Hierdoor kunt u al snel meer dan 150 euro per
jaar besparen.
Vraag het energieadvies nu aan via:
•
Utrecht.nl/energiepuntwonen en vul het
digitale formulier in.
•
Of bel 030 - 302 15 71 op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur.

