
naar een
aardgasvrij

Nijmegen

Bespaar met 
eenvoudig advies 

aan huis

Energiecoach



Waar kan ik energie mee besparen 
in of om mijn huis? Hoe pak ik 
dat aan? Een energiecoach kan u 
daarmee helpen. Hij of zij komt op 
afspraak bij u thuis. Samen kijkt 
u of er kansen zijn om energie 
(en daarmee geld) te besparen. 
U krijgt handige tips en een 
besparend cadeau. Maak snel 
een afspraak en start direct 
met energie besparen.

Een energiecoach komt bij u thuis op 
bezoek en loopt met u door uw woning. 
Samen onderzoekt u hoe u kunt besparen. 
Als u dat wilt, bespreekt u ook uw energie-
rekening (gas, water en elektriciteit) en 
wat voor u belangrijk is. De energiecoach 
geeft  u daarna bruikbare, handige tips én 
advies op maat. Een energiecoach is een 
vrijwilliger.

Waarom energie 
besparen? 
Besparen op uw energieverbruik is 
altijd slim. Is uw verbruik van gas, 
elektriciteit en water lager, dan:
• Belast u het milieu minder
• Is dat goed voor uw portemonnee



Waar gaan de tips over?
Het gaat om tips waarmee u 
bijvoorbeeld:

• Water bespaart

• Kou en tocht tegengaat

•  Ervoor zorgt dat uw huis 
sneller warm wordt

• Elektriciteit bespaart

Misschien heeft  u apparaten in huis waar-
van u niet weet dat ze energie verbruiken? 
De coaches zijn getraind om u tips te geven 
die in úw huis werken. 

Maak een afspraak en bespaar direct
Mail of bel voor een afspraak. Wilt u 
later een tweede afspraak inplannen? 
Dat mag ook.

Judith Schreurs
E: Judith.schreurs@bindkracht10.nl
T: 06 – 51 04 28 01
Adam Elhaj
Adam spreekt Nederlands én Arabisch
E: adam@huisvancompassienijmegen.nl 
T: 06 – 44 37 83 23
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Tips voor een lagere energierekening

• Maak kieren rond ramen en deuren dicht met tochtstrips 

• Plak radiatorfolie achter uw verwarming 

• Plak isolerende glasfolie op enkel- of dubbelglasramen

• Koop isolerende gordijnen 

• Plaats een tochtborstel in de brievenbus  

•  Ventileren is gezond, maar zet uw ramen niet te lang open

•  Gebruik een instelbare thermostaat voor uw verwarming, 

zodat u alleen verwarmt als u thuis (en wakker) bent 

• Verwarm alleen de kamers waar u veel bent

• Haal stekkers uit het stopcontact als u de apparaten niet gebruikt

• Gebruik led-lampen  

•  Douche maximaal vijf minuten en gebruik een waterbesparende douchekop 

• Sluit ’s avonds de gordijnen en houd kamerdeuren dicht   

• Kook met het deksel op de pan   

• Koop energiezuinige apparaten

Waarom aardgasvrij?
De verbranding van aardgas zorgt wereld-
wijd voor veel schadelijke CO2-uitstoot. 
Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur 
op aarde snel en verandert het klimaat. 
Nederland wil daarom in 2050 geen aardgas 
meer gebruiken om mee te koken en huizen 
en andere panden te verwarmen. Zo zorgen 
we met zijn allen voor een leefbare wereld 
voor volgende generaties.

Meer weten?

nijmegen.nl/aardgasvrij

Aardgasvrij, 
wat betekent dat 

voor mij?

 

Let op:
De energiecoach heeft  geen tips en 
adviezen over grote aanpassingen 
aan het huis. Bijvoorbeeld zonne-
panelen, warmtepomp of grote 
isolatiemaatregelen. Wel weet de 
energiecoach waar u daarvoor wél 
terecht kunt.

Meer weten over de weg naar een 
aardgasvrij Nijmegen? Kijk op

50
bespaartips 
voor in huis 


