
Bespaarkaart
In 5 stappen goedkoper wonen!

Geld én 
energie besparen? 

Ga aan de slag met de 
Bespaarkaart en ontvang mooie 

prijzen van jouw gemeente.

Begin meteen!

Dit is een Bespaarkaart. 
Hiermee maak je in 5 stappen 
kennis met energiebesparing 
in en rondom jouw huis.

Zo werkt het: 
• Voer de acties uit
• Lever je bewijsmateriaal in bij jouw 

gemeente
• Laat de Bespaarkaart afvinken. 

Volle kaart? Dan ontvang jij mooie prijzen! 



Doe een tochtspeurtocht

Om de warmte in je huis binnen te houden, moet je tochtkieren 
goed dichtmaken. Best lastig alleen, om erachter te komen 
wáár die tocht in je nek vandaan komt! Daar hebben we iets op 
bedacht: een tochtspeurtocht.

Actie: ga met een aansteker of waxinelichtje langzaam langs 
de raamkozijnen en deurposten. Vergeet de brievenbus niet. Als 
het vlammetje begint te wakkeren, betekent dat: tocht! 

Bewijsmateriaal: maak een foto of filmpje van jouw wax-
inelichtje op alle plekken in huis waar je tocht hebt gevonden. 

Sommige stroom is alleen op papier groen; dat noemen we 
sjoemelstroom. Met de Groene Stroom Checker controleer je 
heel snel hoe het bij jou thuis zit. 

Actie: ga naar hier.nu/groene-stroom-checker en doe de 
check! 

Bewijsmateriaal: maak een printscreen of foto van de 
uitkomst van jouw Groene Stroom Check.

Vink je actie hier af

Level 1: Check in 5 stappen hoe energiezuinig jouw 
huis al is.

Check of jouw stroom écht groen is



Als jouw cv-ketel niet op de ecostand staat betaal je meer dan 
nodig. Dat zit zo: gebruik je de comfortstand, dan houdt de ketel 
constant een element of klein voorraadje water warm. Staat je 
ketel op eco, dan begint het verwarmen pas als je warm water 
nodig hebt. 

Actie: ga naar je cv-ketel, open het klepje en kijk of je een knop 
of digitaal menu ziet waar ‘eco’ bij staat. 

Bewijsmateriaal: maak een foto van jouw ondervindingen. 
En… als je slim bent zet je hem natuurlijk meteen even over! 
Probeer het voor een week uit en kijk wat je ervan vindt. 

Zelf een Huisscan doen geeft je snel een eerste inzicht van de 
nog te isoleren plekken in huis, zoals dak, vloer of muur. Je kunt 
na de scan beginnen met het opvragen van offertes, maar je 
kunt ook met een energieadviseur in gesprek gaan. 

Actie: doe een online huisscan, bijvoorbeeld via een van deze 
websites: 

eigenhuis.nl/energieadvies
energiebespaarders.nl
greenhome.nl
verbeterjehuis.nl

Bewijsmateriaal: maak een printscreen van jouw 
resultaten. 

Doe een online Huisscan

Check of jouw CV-ketel al 
op de eco-stand staat



Je kunt niet met elke pan op inductie koken. Bij inductie wordt 
stroom opgewekt via een magnetisch veld. Een ‘ouderwetse’ 
pan van aluminium, teflon of koper is vaak niet geschikt. Ook 
kromgetrokken pannen of pannen met een ronde bodem 
kunnen niet op inductie, omdat de hele bodem contact moet 
maken met het inductieoppervlak. 

Actie: zoek een magneetje en houd die tegen de bodem van 
al je pannen aan. Blijft hij plakken? Dan is je pan geschikt.

Bewijsmateriaal: maak een foto van de stapel pannen die 
wél geschikt is.  

Alle opdrachten gedaan? Goed bezig!

Lever je bewijsmateriaal in bij jou gemeente. 
Daar ligt een verrassing voor je klaar!

Check of jouw pannen 
inductieproof zijn


