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Alle kleine
beetjes helpen!

100 Handige
Bespaartips



Categorie gas en stroom

 ( Ga korter douchen

 ( Probeer kouder te douchen

 ( Zet de verwarming lager

 ( Gebruik je wasmachine en droger in de dal-

uren

 ( Beter nog: laat je was aan de lucht drogen

 ( Trek dikke kleding aan in plaats van de 

verwarming aanzetten

 ( Koop warme pantoffels: koude voeten is 

koud lijf

 ( Leg een goed warm dekentje op de bank

 ( Maak eenpansgerechten

 ( Kook je water eerst in de waterkoker en dan 

in de pan

 ( Zet de oven na gebruik open als 

warmtebron

 ( Hang een gordijn voor de (voor)deur 

 ( Kook grotere hoeveelheden en warm dat 

later op

 ( Gebruik een hooimadam 

 ( Ga lekker op tijd naar bed (met een goed 

boek)

 ( Leg een kruik bij je op de bank of in bed

 ( Plak radiatorfolie achter de verwarming 

 ( Gebruik de eco-stand van de vaatwasser, 

wasmachine en droger

 ( Was zoveel mogelijk op 30 graden

 ( Was als de trommel écht vol is

 ( Leg zonnepanelen op je dak

 ( Kijk of je je huis kunt isoleren

 ( Zet geen meubels voor de radiatoren

 ( Laat de vriezer regelmatig ontdooien 

 ( Haal stekkers uit het stopcontact als je deze 

niet gebruikt

 ( Doe de kraan uit tijdens het tandenpoetsen, 

inzepen etc.

 ( Gebruik LED-lampen

 ( Monteer een waterbesparende douchekop

 ( Doe altijd de lampen uit als je niet in de 

ruimte bent

 ( Bewaar gekookt water in een thermoskan

 ( Ontdooi bevroren producten in de koelkast

 ( Zet een bewegingssensor op de verlichting

 ( Gebruik bespaarstekkers 

 ( Leg een tochtrol voor de deuren 

 ( Vang het (eerste) koude water van de 

douche op voor de plantjes

 ( Ga na het sporten douchen bij de sport-

vereniging- of school

 ( Kook met de deksel op de pan

 ( Zet de kookplaat iets eerder uit dan de be-

doeling is en laat het eten nog even stomen

 ( Draai de kraan van de douche niet helemaal 

open

 ( Zet de CV ketel op 60 graden 

(Let op: dit geldt voor het verwarmingswater, 

niet voor het water voor keuken en douche)

 ( Doe een droge handdoek of tennisbal bij de 

natte was in de droger

 ( Laat het huis regelmatig luchten want droge 

lucht warmt beter op

Categorie boodschappen

 ( Doe weekboodschappen en voorkom 

impulsaankopen

 ( Ga niet met een lege maag boodschappen 

doen

 ( Houd je aan je boodschappenlijstje en ga 

zonder kinderen boodschappen doen

 ( Koop geen actieproducten die je anders ook 

niet zou kopen

 ( Koop artikelen met kortingsstickers 

 ( Vries restjes eten in of maak er saus/soep van

 ( Koop seizoensproducten 

 ( Vlees is duur dus probeer minder vlees te 

eten

 ( Drink water in plaats van dure frisdranken

 ( Laat de voorgesneden groenten in het schap 

en snij het gewoon zelf

 ( Dat geldt ook voor aardappelen: koop een 

grote zak en schil ze zelf

 ( Koop op de markt (en dan vooral aan het 

einde van de dag)

 ( Gebruik oud brood voor wentelteefjes of 

rooster dit brood

 ( Schaf een goede kunststof fles aan en vul 

deze met kraanwater

 ( Koop houdbare etenswaren met goede 

korting in 

 ( Producten uit de drogisterij, zoals shampoo 

en deodorant, zijn altijd wel ergens 1+1

 ( Maak gebruik van To Good To Go

 ( Pluis de folders uit

 ( Haal vlees uit de verpakking en vries het in 

de juiste porties in

 ( Halveer de vaatwastabletten

 ( Koop direct bij de boer

 ( Check altijd de kiloprijs in plaats van de 

stukprijs

 ( Maak verpakkingen écht leeg. Knip 

bijvoorbeeld de tandpasta open

 ( Kijk onderin de schappen, daar liggen de 

goedkoopste producten

Categorie overige

 ( Organiseer kledingavonden met vrienden/

vriendinnen en ruil met elkaar

 ( Koop en verkoop via Vinted of Marktplaats 

je kleding en spullen

 ( Los af op leningen (want rente is zonde van 

je geld)

 ( Laat de auto wat vaker staan

 ( Controleer je hypotheekrente, misschien 

kan het omlaag

 ( Rijd - indien mogelijk - met cruisecontrol. 

Dit rijdt zuiniger

 ( Carpool met bijvoorbeeld collega’s

 ( Zorg dat de bandenspanning van je auto 

goed is

 ( Verzamel flesjes waar statiegeld op zit (óók 

kleine flesjes) 

 ( Koop cadeautjes voor bijvoorbeeld Kerst 

verspreid over het jaar in

 ( Regel met buren de buitenschoolse opvang

 ( Vang regenwater op om de tuin mee te 

sproeien

 ( Eet (gezellig) met vrienden en familie op 

toerbeurt

 ( Zoek uit of je via je werk bijvoorbeeld een 

fiets of laptop kunt kopen

 ( Kijk op internet waar in de buurt je het 

goedkoopste kunt tanken

 ( Neem afscheid van de vaste telefoon en het 

daarbij behorende abonnement

 ( Koop niet onnodig extra zenders op de 

televisie

 ( Deel samen met vrienden accounts op 

streamingsdiensten zoals Netflix

 ( Wissel speelgoed met andere kinderen

 ( Kijk kritisch naar je verzekeringen, 

abonnementen enz.

 ( Ga voor een sim only abonnement

 ( Gebruik airmiles (of andere 

loyaliteitsprogramma’s) voor nuttige dingen

 ( Neem je eigen lunch en koffie mee

 ( Pluk een mooie bos bloemen uit eigen tuin 

(en ruil stekjes met anderen)

 ( Stop met ongezonde gewoontes zoals 

roken en drinken

 ( Ga een rondje hardlopen of sporten met 

YouTube instructies

 ( Verleng de levensduur van apparatuur door 

er goed voor te zorgen

 ( Als iets kapot is, kun je het proberen te 

(laten) maken in plaats van weggooien

 ( Dat geldt ook voor kleding en schoenen: 

laat het repareren

 ( Ruil van boeken en tijdschriften met 

vrienden, kennissen en buren

 ( Kies voor een bank met de hoogste 

spaarrente

 ( Boek vakanties op tijd en profiteer van 

vroegboekkorting

 ( Kijk op het internet naar kortingscodes 

voordat je iets bestelt

 ( Bij grote uitgaven kun je onderhandelen 

over de prijs
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