
Duurzamer in 1 dag

Als je apparaten uitschakelt in plaats van op stand-by te laten 
staan, verdien je zo’n 70 euro per jaar. 

VOORKOM 
SLUIPVERBRUIK

SLIM 
BESPAREN



WAT BEN IK KWIJT AAN SLUIPVERBRUIK?

Een huishouden is per jaar gemiddeld  
450 kWh kwijt aan sluipverbruik. Dat is 120 
euro per jaar. Driekwart, dus bijna 90 euro 
daarvan is te vermijden door de apparaten 
echt uit te zetten. Dat scheelt jaarlijks veel 
energie uit fossiele brandstoffen (en dus 
CO

2
-uitstoot) maar ook euro’s!

TOP 5 SLUIPVERBRUIKERS:

• Computer met randapparatuur  € 33 / jaar
• Tv met digicoder of dvd-speler  € 15 / jaar
• Koffiezetapparaat   € 6 / jaar
• Hifi-installatie    € 6 / jaar
• Oven met digitale klok   € 4 / jaar

MEER INFO?

Voor meer info contacteer het woon- of ener-
gieloket in je gemeente. Jouw aanspreekpunt 
voor gratis en onafhankelijk energie- en reno-
vatieadvies op maat van je woning. 

Aarzel niet: ontdek het aanbod van het woon- 
of energieloket, stel jouw vraag of maak een 
afspraak.



WAT KAN IK DOEN TEGEN SLUIPVERBRUIK? 
DE BELANGRIJKSTE TIPS:

• Heeft het apparaat een uit-knop? Gebruik die in plaats 
van de stand-by knop.

• Trek de stekker uit het stopcontact. Dat is vooral zinvol 
bij apparaten die je voor langere tijd niet gebruikt of 
adapters om toestellen op te laden.

• Heb je meerdere apparaten bij elkaar staan,  
bijvoorbeeld een televisie met een decoder of een 
dvd-speler? Stop dan alle stekkers in een stekkerdoos 
met een aan- en uitschakelaar.  Zo kan je met één druk 
op de knop de nummer 1 sluipverbruiker uitschakelen!

• Lees de gebruiksaanwijzing van een apparaat goed 
door. Meestal staan daarin tips voor slim gebruik van 
het apparaat.

• Kies een stand-bykiller voor de tv met randapparatuur. 
Die onderbreken de elektriciteit volledig wanneer je de 
apparaten met de afstandsbediening in stand-by zet. 
Wel opletten met de digicorder. Als die geprogram-
meerd is om een programma op te nemen, moet hij 
elektrische voeding blijven krijgen. Of kies voor een 
stand-bykiller met timer. Handig voor het opladen van 
een smartphone of elektrische tandenborstel. Na de 
ingestelde tijd schakelt het apparaat de stroomtoevoer 
volledig af.

• Plaats de schakelaar van halogeenlampen niet tussen 
de transformator en de lampen, maar voor de transfor-
mator. Zo vermijd je dat de transformator stroom blijft 
verbruiken als de lampen niet branden.

• Vervang adapters die veel stroom verbruiken door  
zuinigere modellen.



METEN IS WETEN

Hoeveel stroom een apparaat verbruikt, kun je ook  
checken met een energiemeter. Plaats deze tussen het 
apparaat en het stopcontact. Zo’n meter is vanaf 10 euro te 
koop bij elektronicawinkels en bouwmarkten.  
Of misschien kun je bij je gemeente of netbeheerder  
terecht om er tijdelijk één te huren.
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