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Maatregelenlijst Waardebonnen Energiebesparing 
Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de Regeling Reductie 

Energiegebruik Woningen (RREW) 
 
2021 Wassenaar 

Maatregelen voor huurders 
Productsoort/productcategorie Toelichting 

Tochtstrips (alu / pvc) Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht 
via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet 
je goed ventileren met roosters, klepraampjes of 
ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over 
frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met 
kierende ramen. 

Brievenbusborstel Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht 
via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet 
je goed ventileren met roosters, klepraampjes of 
ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over 
frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met 
kierende ramen. 

Tochtband (foam / rubber) Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht 
via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet 
je goed ventileren met roosters, klepraampjes of 
ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over 
frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met 
kierende ramen. 

Ledlampen  Met uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals 
speciale sfeerverlichting. 
 
Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp 
terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat 
is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te 
vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? 
Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie 
klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: 
begin dan met de lampen die het meeste aan staan. 

LED-armaturen met een geïntegreerde  
LED-lamp 

Armaturen worden alleen geaccepteerd indien de lichtbron 
geïntegreerd is, en het armatuur voorzien is van een 
energielabel. Armaturen zonder label worden niet 
geaccepteerd.  

Dimmers Koop je (dimbare) ledlampen om je halogeenlampen te 
vervangen, dan is het soms ook nodig om de dimmer te 
vervangen. 

Radiatorfolie Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een 
buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie 
ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten. 
Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren. 

Radiatorventilator Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met 
minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren 
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dat je met magneten aan de onderkant van de radiator 
klikt. 

Waterbesparend mondstuk of 
doorstroombegrenzer voor waterkraan 
(perlator)   

Bespaart warm water, dus energie. 

Waterbesparende douchekop met KIWA-
keurmerk.  

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende 
douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut 
(volgens KIWA methodiek). 
Kijk of één van deze dingen op de doos staat: KIWA-
keurmerk Laag Verbruik, of Eco-option: 

 
Indien u de doucheslang apart aanschaft wordt deze niet 
vergoed. 

Douchetimers Bespaar op gas door je gedrag aan te passen. We douchen 
enorm vaak, en als je de tijd onder douche verkort, bespaar 
je direct. Schaf daarom naast je besparende douchekop een 
timer aan en vergroot je aandeel in besparing.  

Bespaarstekkers Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, 
of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een 
bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het 
stopcontact. 
Kies een bespaarstekker die automatisch de apparaten 
uitzet of gebruik de bespaarstekker om jouw gedrag aan te 
passen en vaker de uitknop van de stekker te gebruiken 
voor apparaten(/apparaat groepen). 
Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft 
regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag 
verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels 
hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer. 
Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink 
sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet 
golden. 

 


