Milieubewust leven checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.

Milieubewuste woning
Milieubewust vervoer
Milieubewust eten
Vraag offertes aan

1. Milieubewuste woning

EIn huis kun je verschillende aanpassingen treffen zodat jij zo
milieubewust mogelijk kunt leveren. Dit is niet alleen goed voor
de wereld maar dit gaat uiteindelijk ook wat centjes schelen op
je rekeningen!
Zonnepanelen
Wanneer je zonnepanelen aanschaft, wek jij je eigen energie
op. Na een aantal jaren heb jij je investering terugverdiend en
heb je dus gratis energie!
Isolatie
Je moet veel stoken en de kachel aanzetten omdat alle
warmte verloren gaat door je huis. Dit kun je allemaal
voorkomen door je huis te isoleren. Dit kan op verschillende
plekken. Bijvoorbeeld kozijnen en het glas in de kozijnen,
isolatie in het dak, de kruipruimte, de vloer en de spouwmuur.
Warmtepomp
Warmtepompen gebruiken warmte uit de lucht, de grond of
het grondwater om water of lucht mee op te warmen.
Warmtepompen zijn bijzonder energiezuinig en werken niet
op gas en gebruiken nauwelijks elektriciteit.
Vloerverwarming
We weten allemaal dat vloerverwarming lekker warm voelt
aan de voeten. Velen weten niet dat vloerverwarming een erg
energiezuinige manier is om uw woning op te warmen.
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2. Milieubewust vervoer

Het rondrijden van auto’s die nog niet elektrisch rijden is
schadelijk voor het milieu. Daarom zijn er verschillende
manieren hoe je tóch milieuvriendelijk vervoer kunt kiezen!
Openbaar vervoer
Ga met het openbaar vervoer. De bus of trein pakken is een
milieuvriendelijke oplossing!
Lopen of fietsen
Pak de fiets! Veel mensen hebben de neiging om voor een klein
stukje de auto al te pakken. Probeer een keer met de fiets te
gaan. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu maar ook
voor je eigen gezondheid.
Elektrisch rijden
Schaf een elektrische auto aan. Dit is natuurlijk een dure
investering maar wanneer je het geld er voor over hebt zal je snel
genieten dat je niet hoeft te tanken.
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3. Milieubewust eten
Eet zo min mogelijk vlees
Eet zoveel mogelijk lokaal
voedsel
Wordt vegetarisch of
veganistisch
Stel een vleesloze dag in
Begin je eigen moestuin
Zorg voor je eigen eieren.
Eigen kippen/ bij de boer
Gooi de restjes niet weg en
eet deze later op

4. Vraag offertes aan

Wil jij je woning zo duurzaam mogelijk maken of wil je een van
de energiezuinige apparaten aanschaffen zoals zonnepanelen?
Vraag dan gratis én vrijblijvend offertes aan. Zo kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten komen
in de offerte:
De werkzaamheden die
worden uitgevoerd
De materialen die worden
gebruikt
De totale kosten, inclusief
btw
De garanties die worden
aangeboden
Erkenningen en
certificeringen van het bedrijf
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