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Hallo en welkom bij dit rapport over het besparen van het
milieu en uw financiën, wij van Loodgieters Den Haag
vonden het nodig om de bezoekers van onze website een
rapport aan te bieden waar ze echt wat aan hebben en dat
is om volgende twee redenen:
De eerste reden is: het milieu, we gaan langzaam maar
zeker inzien dat de manier waarop wij omgaan met onze
planeet anders moet, we moeten energie gaan besparen
zodat volgende generaties ook een fatsoenlijke planeet
hebben om op te kunnen leven, en wij zijn er van overtuigt
dat wij men onze jarenlange ervaring de knowhow hebben
om mensen van een solide advies te voorzien.
De tweede reden is: uw financiën, er zijn nog maar
weinig mensen die niet door de afgelopen krediet crisis zijn
geraakt, wij merken het aan de terugloop van orders, nu is
het mooie van besparen dat het uiteindelijk ook goed is
voor uw portemonnee, besparingen van €1000 per jaar zijn
heel goed mogelijk, dat is toch even een vakantie voor
twee personen naar een redelijke bestemming.
Wij hopen dat u wat aan onze tips heeft en ze ook
daadwerkelijk toepast in uw dagelijks leven, want alleen
samen kunnen we het verschil maken.
Directie Loodgieters Den Haag.
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De Besparing Tips!
Met soms hele simpele handelingen kunt u al veel
geld en het milieu besparen.

Tip 1. Sluit de gordijnen 's avonds.
Dit is een hele simpele tip die u al veel besparing op kan
leveren, als het in de winter vroeg donker wordt sluit dan
de gordijnen de warmte zal dan langer in de woning
blijven, ook heeft u meer plezier van de rest warmte
(restwarmte ontstaat door activiteiten waar warmte vanaf
komt, zoals douchen, koken, strijken etc.)
Tip 2. Zet de kachel één graadje lager .
Als u uw kachel maar één graad kouder zet bespaard u al
7% aan energie per jaar en één graad zult u echt niet
merken.
Tip 3. Koop een vloerkleed.
Heel veel mensen hebben tegenwoordig een houten vloer
of een laminaatvloer zonder vloerverwarming voor deze
mensen is deze tip, koop een mooi vloerkleed en leg dat
onder uw salon tafel zodat als u TV aan het kijken bent
geen last krijg van koude voeten, het gevoelstemperatuur
loopt snel op waardoor u de thermostaat (nog) een graadje
lager kan zetten. Een vloerkleed is ook goed voor de
isolatie van uw houten of laminaatvloer dat scheelt ook
weer in de stook kosten.
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Tip 4. Isoleer Ook Binnenshuis.
Dit wordt vaak vergeten maar is o zo belangrijk, veel
mensen slapen graag in een frisse slaapkamer daar is op
zichzelf niets tegen (de kachels staat daar immers uit)
maar dan moet je wel de slaapkamer deur van een
tochtstrip voorzien, veel mensen hebben een aanbouwing
aan hun huis, kijk eens of u daar geen tocht naar binnen
voelt komen. Ook plekken als de douche en de WC zijn
plekken waar door de ventilatie vaak koude lucht het huis
binnen komt, een simpele tochtstrip kan voorkomen dat de
kou het huis binnen dringt en u dwingt de kachel weer wat
hoger te zetten.
Tip 5. Isoleer De leidingen Van De Centrale
Verwarming.
Het is een gegeven dat het water dat van de CV (Centrale
Verwarming) dat richting de cv elementen gepompt wordt
ongeveer 5% aan zijn warmte verliest, dat is best
aanzienlijk en heel simpel op te vangen door de buizen met
speciale buis isolatie te isoleren.
Tip 6. hou de buizen kort.
Dit is in het verlengde van tip5 en dat is dat als u een
boiler of HR ketel installeert dat u dan de leidingen naar de
elementen toe zo kort mogelijk houd, hoe korter de
leidingen hoe minder verlies aan warmt water, hoe groter
de besparing.
Tip7 Gebruik Grote Verwarmingselementen.
Hoe groter het de oppervlakte van een
verwarmingselement hoe sneller een ruimte verwarmt
wordt, als een element vol heet water zit zal het ook
minder snel afkoelen en dat scheelt weer energie, >>
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want nu hoeft de pomp niet elke keer aan te slaan als de
temperatuur in de elementen begint te dalen.
Tip 8. Zet Warm Water op 70 Graden Celsius.
Warm water uit de kraan is vaak 80/85 graden Celsius en
dat is nergens voor nodig, u kunt daar niet onder douchen
of afwassen omdat het simpelweg gewoon te heet is, stel
uw boiler zo in dat het water rond de 70 graden Celsius is,
let goed op dat het niet onder de 65 graden Celsius komt,
want dan heeft u een verhoogt risico op de Legionella
bacterie, en daar zit niemand op te wachten.
Tip 9. Afwassen Met De Hand.
Afwassen... een klusje dat elke dag weer terug keert en
ook hier valt weer wat te besparen.
Gebruik voor het voorspoelen altijd koud water dat
bespaard weer op de stookkosten.
Gebruik ook altijd een teiltje of een stop zodat er niet
onnodig water verbruikt wordt, hier kunt i echt een aardige
slag slaan als het om besparen gaat en niet alleen voor uw
portemonnee maar ook voor het milieu.
Tip 10. Afwassen Met De Vaatwasser.
In veel huishoudens staat die al: de vaatwasser een
fantastische uitvinding voor mensen die en hekel aamn
afwassen hebben en als u hem goed en zuinig gebruikt kan
het ook nog eens veel goedkoper en milieuvriendelijker zijn
dan afwassen op de hand. >>>>
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Spoel niet handmatig voor, dat is zinloos omdat op de
vaatwassers van vandaag er al een spoel stand in hun
programma's hebben zitten, veel het eten van de afwas en
zet het gewoon in het apparaat zonder voor te spoelen.
Sluit de vaatwasser aan op de warm water leiding
zodoende u een hotfill heeft, het verwarmen van het water
kost redelijk veel energie en als u gebruik heeft gemaakt
van Tip 8 dan is het water al 65 graden Celsius en dat
scheelt heel veel energie, zoek wel uit voor dat u dat doet
of uw vaatwasser geschikt is voor een hotfill.
Zorg ervoor dat de filter van de vaatwasser schoon is,
zeker bij intensief gebruik (grote gezinnen bijvoorbeeld)
kunnen die filters snel vol lopen met viezigheid, dit zorgt
ervoor dat uw vaatwasser het optimaal blijft doen.
Dit waren dan de 10 winter besparing tips van Loodgieters
Den Haag, wij hopen dat u er wat aan heeft gehad en bij
eventuele vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd
vrijblijvend contact met ons opnemen.

Loodgieters Den Haag
www.loodgietersdenhaag.nl
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