
Productlijst
Overzicht van energiebesparende artikelen die u kunt  
aanschaffen met de Bon van Noordoost Twente.

Isoleren, warmte binnen houden 

Tochtstrip voor het dichten van kieren
Besparing:  
Voor een gemiddelde hoekwoning of 2-onder-1-kap 
daalt het gasverbuik met zo’n 70 m3. Dat komt neer  
op een besparing van €60,- per jaar.

Tochtstrip voor brievenbus / deur
Besparing:  
Zie bij tochtstrip hierboven.

Deurhanger / deurveer
Besparing:  
Afhankelijk van hoe vaak de deur open blijft staan.

Radiatorfolie
Besparing:  
In geval van ongeïsoleerde buitenmuur 10 m3 
gasbesparing per m2 (€8,-).
In geval van radiator voor raam met dubbel glas  
25 m3 gas (€20,-) per m2.

Leidingisolatie
Besparing:  
Buisisolatie met 20 millimeter dik kunststofschuim 
bespaart op jaarbasis 3 m3 gas per meter (€2,40).

Kozijnfolie
Besparing:  
Enkelglas 12,4 m3 per m2 (ong. €11,- per m2),  
dubbel glas 13,4 m3 per m2 (ong. €3,- per m2)

Isolerend plaatmateriaal /  
isolatiemateriaal op rol
Besparing:
Kan oplopen tot paar honderd euro per jaar, 
afhankelijk van te isoleren oppervlak.

Radiator ventilator
Besparing: 
1-5% (besparingen van 30% worden geclaimd, maar 
zijn niet realistisch). Check eerst of uw cv geschikt is.

Verbruik verwarming / verbruik 
warm water

Slimme (klok)thermostaat)
Besparing:  
Tussen 3 en 15% op energiekosten voor verwarming 
afhankelijk van het huidige verwarmingsgedrag.

Thermostatische radiatorkraan  
of thermostaatkraan
Besparing:  
Afhankelijk van de ingestelde temperatuur kunt  
u tot 30 % besparen op uw energiefactuur.

Thermostatische waterkraan
Besparing: 
Gemiddeld ook 1.000 liter water en €6,- aan gas  
en water per jaar.

Waterbesparende perlator
Besparing: 
Waterbesparing tussen de 1 en 3 liter per gebruik. 
Tevens energiebesparing als het gaat om warm water.

Waterbesparende douchekop
Besparing: 
Maximaal verbruik 7,2 liter per minuut. Een gemiddeld 
huishouden bespaart jaarlijks 7.500 liter warm water 
en bijna 44 m3 gas (samen €5,-).

Besparen op warmte / warm water (minder gasverbruik) 



Verlichting en apparaten

LED-lampen
Besparing:  
€2,50 tot €8,50 per lamp (gloeilamp) per jaar  
(85-90% per lamp per jaar).

Lamp met bewegingssensor  
of bewegingsmelder
Besparing: 
Afhankelijk van hoe vaak de lamp nu onbedoeld  
blijft branden.

Buitenverlichting op zonne-energie  
(evt. met bewegingssensor)
Besparing: 
Afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de huidige 
lampen branden; tussen de €2,50 en €8,50 per lamp 
per jaar.

Tijdklok / tijdschakelaar
Besparing: 
Afhankelijk van vele factoren.

Energiemeter
Besparing: 
Afhankelijk van het apparaat.

Pompschakelaar vloerverwarming
Besparing: 
200 kW per jaar (=€40,-).

De Bon van Noordoost Twente
Telefoon: 088 - 58 48 103  
(op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur)
E-mail: info@bonvannoordoosttwente.nl

Kijk voor meer informatie op  
www.bonvannoordoosttwente.nl

Besparen op elektriciteit (minder stroomverbruik)

Samen werken aan de energietransitie


