
Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Hoe verstandig u zelf ook met energie omspringt, als niet iedereen binnen uw organisatie meewerkt 
bereikt u onvoldoende resultaat. Met deze toolkit krijgt u van uw energiepartner Luminus steun en 
advies om uw medewerkers te overtuigen.

U vindt hier A3-affiches met concrete besparingstips dat u uitstekend van pas komen om uw 
medewerkers te stimuleren tot rationeel energie verbruik. En ze daarvoor ook op een sympathieke 
manier te belonen.

Luminus wenst u veel succes bij uw gezamenlijke inspanningen om rationeel met uw energie om te 
springen. Hoe klein ook, ze lonen stuk voor stuk de moeite. Voor uw budget en onze planeet.

Draai de verwarming  
één graadje lager en bespaar

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont 7%
Beperk het gebruik van elektrische bijverwarming 
zoveel mogelijk.

Extra tip

Houd verwarmingsinstallaties  
               zodat ze optimaal hun 
               warmte kunnen vrijgeven 

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Staat de winter voorde deur? Ontlucht de  
radiatoren zodat ze sneller warm worden.

Extra tip

vrij

Stel de temperatuur van uw  
koeling niet te laag in.  
Elke graad lager kost u 
extra verbruik

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

5%

Maak regelmatig schoon. Een ijslaag vermindert  
het vermogen waardoor het energieverbruik stijgt 
met zo’n 10%

Extra tip

Schakel alle toestellen 

uit en vermijd sluimerverbruik

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Gebruik een stekkerdoos met aan/uitknop en zet 
alle toestellen in één keer uit.

Extra tip

volledig

 

Verwarm enkel ruimtes die 

                              gebruikt  
                              worden echt
Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Isoleer de verwarmingsleidingen in ruimtes  
die niet verwarmd worden, dan gaat er minder  
energie verloren.

Extra tip

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Maak gebruik van bewegingssensoren in ruimtes 
waar werknemers niet voortdurend aanwezig zijn.

Extra tip

De laatste doet het

licht uit

Beperk het gebruik 

van elektrische bijverwarming  
zoveel mogelijk

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Draai de verwarming één graadje lager en bespaar 7%.

Extra tip

Neem de trap  
en laat de lift staan

Samen energie besparen:
een kleine moeite, maar ze loont

Hoe vaker je trappenloopt, hoe vlotter het gaat.

Extra tip
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