
Ga wijs om met Energie 

en bespaar geld

Meten is weten

Om je CO2-besparing in 

kaart te brengen, moet 

je regelmatig je meter-

standen doorgeven. 

Dat kan op EnergieID.be . 

Zo kan je je besparingen 

makkelijk en nauwgezet 

opvolgen.
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Bestellen

Wil je ook zuiniger omgaan met 

energie en geld besparen? Schaf 

dan snel de EnergieWijzer aan. 

Bestel de wijzer voor slechts € 5 

op www.abllo.be/energiewijzer .

Hoe werkt het?

Schaf de EnergieWijzer aan.

Snuister in de wijzer en pas 
de tips in jouw huis toe.

Geef je meterstanden regelmatig
door via EnergieID.be.

Ontdek op EnergieID.be 
hoeveel je bespaard hebt.

“

”
Groep Sint-Niklaas

Wij zijn fan! Dankzij 

de handige tips uit 

de EnergieWijzer

bespaarden we dit 

jaar 30% op onze 

energiefactuur. 

Zeker en vast een 

aanrader.



Wist je dat tot 10% van je 
energieverbruik te wijten is 

aan stille verbruikers?
(bv. lampjes die ‘s nachts blijven branden)

Sluipverbruik

€ 100/jaar

Kook met een deksel 
op je pot en bespaar 
tot € 100 per jaar.

De EnergieWijzer helpt je op een 
eenvoudige manier energie te besparen. 
Deze handige tool, met tal van praktische 
tips, is opgedeeld in drie takken van 
energiebesparing: elektriciteit, 
verwarming en water.

Besparen op elektriciteit 
hoeft niet moeilijk te zijn. 
Met de eenvoudige tips 
van de EnergieWijzer kan 
je je energiefactuur 
aanzienlijk verlagen.

%

Een goed verwarmd huis is �jn, maar 
e�ciënt omgaan met je verwarming 
is des te �jner voor je portefeuille én 
voor het milieu. 

€ 291/jaar

Tot € 291 per jaar 
besparen? Zet je 
verwarming uit 
in kamers waar 
niemand is. 

Verwarm slim

Zuinig omgaan met je 
verwarming kost weinig 
moeite. De praktische tips 
in de wijzer helpen je op weg.  

Wist je dat tot 70% van 
je energiefactuur naar 

je verwarming gaat?

26°

%

We verbruiken met z’n allen dagelijks 
heel wat water. De EnergieWijzer leidt 
je via praktische tips naar een 
spaarzamer waterverbruik. 

Een douche in plaats 
van een volgelopen 
bad? Dat levert je 
jaarlijks € 203 op!

Wil je jouw waterfactuur 
graag verlagen? Ga dan
snel aan de slag met de 
tips uit de EnergieWijzer.

Wist je dat een 
gemiddelde 
Vlaming 115 liter 
water per dag 
verbruikt?

115 liter/dag


