
postcode 8801 woningtype

elektriciteit 3.563 kWh = 12.827 MJ

gas 2.500 m3 = 79.125 MJ

91.952 MJ

uzelf verbruikt 10,6% minder dan het gemiddelde van uw buurt!

21,5% minder dan het gemiddelde van Nederland!

3.656 kWh 13.160 MJ 4.639 kWh 16.702 MJ

2.833 m3 89.675 MJ 3.174 m3 100.443 MJ

102.835 MJ 117.144 MJ

uw buurt verbruikt 12,2% minder dan het Nederlands gemiddelde

internet www.tolsumadvies.nl

email: info@tolsumadvies.nl

tel: 0517- 23 58 92
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Energiebesparen begint bij bewustwording. 

Klopt uw energieverbruik? Verbruik t u veel of weinig ten 

opzichte van anderen?

Daarna kunt u verder gaan kijken. Zit er veel verschil in het 

gemiddelde van uw buurt, dan kan er een aantal dingen aan 

de hand zijn.

Uzelf kunt de oorzaak zijn:

U stookt extreem zuinig (u zet  de thermostaat een 

graadje lager)

U verspilt veel energie (u stookt met uw deuren 

open)

Het kan aan uw woning liggen:

U verbruikt weinig want uw woning is perfect 

geïsoleerd.

U verstookt veel, want uw woning is slecht 

geïsoleerd.

De makkelijkste energiebesparing is te behalen door bewust om te gaan met energie. 

De deuren sluiten, de lamp uit, TV uit in plaats van op stand-by.

Daarna wordt het iets lastiger. Maar… vaak is met een kleine investering op de juiste dingen al een grote besparing te halen. Tolsum 

Energie Advies geeft adviezen over doelgerichte investeringen. Dit levert energiebesparing én comfortverhoging op.

Bent u nieuwsgierig geworden?  Neem gerust contact op, ik help u graag verder.

Dick Tolsma   


