
 

                   

                   

 

Tips voor zuinig stoken (radiatormeters)  
 

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Woonkamer 

 

 Doe de gordijnen dicht zodra het donker wordt. Dit is niet alleen gezellig maar 

isoleert ook. Hang gordijnen alleen voor het raam en niet voor de radiator, want 

dan houden ze de warmte en de warme luchtstroom juist tegen. 

 

 Plaats geen brede vensterbank boven een radiator, ook die houdt de warme 

luchtstroom tegen. Wilt u dit toch, maak dan een ventilatierooster in de 

vensterbank. 

 

 Zet geen grote meubelen vlak voor de radiator. Is dit niet te vermijden, gebruik 

die radiator dan niet. 

 

 Lucht ook de woonkamer dagelijks door de ramen een kwartier open te zetten. 

Doe dan de verwarming even uit. Het wordt weliswaar even kouder in huis 

maar de lucht in huis wordt droger, waardoor het verwarmen minder energie 

kost. Vooral na het koken of douchen kan de lucht vochtig zijn, dus dat is een 

goed moment om te luchten. 

 

 Heeft u meer dan 1 radiator in de woonkamer probeer dan of u een radiator 

helemaal uit kunt laten.  

 

 Zet ’s avonds een uur voor het naar bed gaan alvast de radiatoren uit.  

 

 Is er langere tijd (meer dan 2 uur) niemand thuis zet dan alle radiatoren in huis 

uit.  

 

Slaapkamer en badkamer 

 

 Bent u niet in de slaapkamer of badkamer zet dan de verwarming in die kamer 

uit en houdt de deur altijd dicht. 

 

 Bij extreme koude kunt u de slaapkamers overdag blijven verwarmen. Dit 

bespaart geen energie maar zorgt wel voor beter comfort in het hele huis. 

 

 Lucht de slaapkamer door de ramen een kwartier flink open te zetten, dit kost 

minder energie dan lange tijd de ramen op een kier laten staan. 

 

 

Thermostaatknoppen 

 

Zet de knop óf uit óf minimaal op stand 3. Als de knop op 1 of 2 staat wordt de 

radiator maar een beetje warm of gedeeltelijk warm. De radiator heeft dan een 

slecht rendement en dit beïnvloedt ook de warmtemeting nadelig. 

 

Tocht in uw woning 

Zorg ervoor dat uw ramen en kozijnen goed tochtdicht zijn. Bij tochtige kozijnen 

kunt u gebruik maken van tochtstrips. Dit helpt u met een beter comfort en een 

lager energieverbruik. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8rofW9MfgAhWM2KQKHSXfCsIQjRx6BAgBEAU&url=https://epm.croonwolterendros.nl/wachtwoord.asp&psig=AOvVaw022XVFDp7QTcriuoGeH8YB&ust=1550669630111065

