
Thuis energie besparen
De gasprijzen stijgen flink. Energie besparen is daarom een veelbesproken thema. Ook als huurder 

kunt u uw woning comfortabeler maken en op uw energiekosten besparen. Voor grote maatregelen 

heeft u toestemming nodig van woCom. Met kleinere maatregelen in en rondom huis kunt u zelf 

aan de slag. We geven u graag praktische en direct toepasbare tips.

woCom & energiebesparing 
Neem contact met ons op bij interesse in:

• Zonnepanelen;

• Het na-isoleren van dak, vloer, gevel en dubbel glas; 

• Een perilex-aansluiting voor gasloos koken; 

• Afkoppelen van hemelwater.

Energielabel 
Het energielabel van uw huurwoning vindt u terug in het klantenportaal mijn.wocom.nl of op 

www.EP-online.nl. U kunt het ook bij ons opvragen via telefoonnummer (0493) 49 76 66 of via 

mail: info@wocom.nl. 

Tips om eenvoudig energie te besparen 
Voor een volledig overzicht van bespaartips kijk op www.wocom.nl/energiebesparen

Lampen vervangen 
Vervang uw lampen door energie-

zuinige ledlampen. Vervangt u 5 

gloeilampen door ledlampen, dan 

bespaart u al snel €60,- per jaar. 

Ventileer goed 
Zorg dat ventilatieroosters in de ramen 

open staan. Lucht uw woning elke 

dag zo’n 15 tot 20 minuten, door de 

ramen open te zetten. Dit voorkomt 

vochtoverlast en het bespaart energie. 

Het verwarmen van een droge woning 

kost namelijk minder energie. 

Douche korter (en waterbesparend) 
Gebruik een waterbesparende douchekop 

of douche twee minuten korter per dag. 

Een gezin bespaart daarmee zo’n 12.000 

liter water en 90 m3 gas. Dat komt neer op 

€ 80,- per jaar.

Radiatorfolie 
Heeft u radiatoren tegen een ongeïsoleerde 

buitenmuur? Plak dan radiatorfolie achter 

die radiatoren. Er ontsnapt dan veel minder 

warmte naar buiten via de buitenmuur: 

de cv-ketel hoeft dan ook minder hard te 

stoken.

Was met een volle wasmachine 
Minder wassen scheelt veel in het 

verbruik van water en stroom. Zet uw 

was- of vaatwasmachine pas aan als hij 

vol is en was niet te heet. Ook bespaart 

u flink door de was buiten aan de 

waslijn te laten drogen. 

Scan en win!
Scan de QR-

code of ga naar 

www.wocom.nl/

energiebesparen 

en laat uw 

gegevens achter. 

U maakt kans 

op een energie-

bespaarbox.

Ontdooi de koelkast en vriezer op tijd 
Een koelkast of vriezer met een te dikke 

ijslaag verbruikt al snel meer dan tien 

procent extra energie. Ontdooi uw koel- 

en vriesapparaten daarom minimaal twee 

keer per jaar. Zo voorkomt u onnodig 

energieverlies. 

Geef tocht geen kans 
Dicht spleten en kieren in huis door tocht-

strips bij ramen en deuren toe te passen.

Kook met een deksel op de pan 
De deksel op de pan zorgt ervoor dat de 

warmte in de pan te blijft. Het scheelt 

bijna de helft in kooktijd en daarmee ook 

de helft in energieverbruik. Omdat de 

warmte in de pan blijft, kan het vuur ook 

lager gezet worden. 

1.

4

3

2

5 7

1

8
6

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

Informatiekaart energiebesparen



Meer tips of heeft u vragen?
Kijk voor meer informatie over op www.wocom.nl/energiebesparen 

Of neem contact met ons op via (0493) 49 76 66.

Ook in uw gemeente is er aandacht voor duurzaam wonen. Kijk waar u terecht kunt en of er wellicht subsidies zijn om uw woning nog duurzamer te maken. 

Bij interesse in energiebesparingsadvies neem contact op met de energie corporatie in uw gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Mogelijkheden duurzaam wonen 
binnen uw gemeente

Gemeente  
Laarbeek 
Energiecorporatie:

Duurzaam wonen Laarbeek

www.duurzaamwonenlaarbeek.nl

Subsidies:

RREW subsidie komt half januari 2022 

beschikbaar via uw gemeente.

Gemeente  
Helmond 
Energiecorporatie:

Energiehuis Helmond

www.energiehuishelmond.nl

Gemeente  
Asten 
Energiecorporatie:

Zummerepower

www.zummerepower.nl

Subsidies:

RREW subsidie komt half januari 2022 

beschikbaar via uw gemeente.

Gemeente  
Heeze-Leende 
Energiecorporatie:

Opgewekt Heeze - Leende

www.opgewektheezeleende.nl

Subsidies:

RREW subsidie is niet meer beschikbaar, 

de Slimmer wonen app nog wel.

Gemeente 
Cranendonck 
Energiecorporatie:

Corporatie Cranendonck

www.cooperatiecranendonck.nl

Gemeente  
Someren 
Energiecorporatie:

Zummerepower

www.zummerepower.nl

Subsidies:

Regeling Reductie Energieverbruik 

Woningen (RREW) subsidie 

beschikbaar via gemeente.

Someren Natuurlijk Duurzaam: 
Gratis vouchers voor besparen 
op energie  t.w.v. € 70,-

Slimmer wonen app.
Beschikbaar tot 16 maart 2023.


