CHECKLIST ENERGIE REDUCTIE
Kapperszaken zijn een van de grootste energieverbruikers onder de kleine bedrijven. De grootste verbruikers in
de salon zijn het gebruik van sanitair warm water, de verwarming & koeling. Om deze redenen vinden we het
belangrijk, jullie als kapper enkele tips en tricks te geven met betrekking tot energie en warm waterbesparing.

WEET WAAR JE
ENERGIE
NAARTOE GAAT
Nagaan aan de hand van:
Een energiemeter
Een app van je
energieleverancier
Een audit via externe partner
Deze audit omvat een analyse
van het energiegebruik van: het
gebouw, de faciliteiten en het
proces. Dit stelt een strategisch
investeringsplan op.

INVESTERINGEN
Isoleren van het gebouw.
Kies apparatuur met
energiebesparende
kenmerken.
Gebruik duurzaam wasmiddel.
Investeer in (thermische)
zonnepanelen.
Investeer in een warmtepomp.
Inkoop van groene stroom en
groen gas.

VERWARMING
& KOELING
Controleer de klimaatregeling in
het salon.
Maak gebruik van een slimme
thermostaat: Voor elke graad dat u
daalt, spaart u 5% kosten en
bespaard u 250 kg CO2.
Installeer een ventilatiesysteem.
Dit kan zowel passief via de
buitenlucht als actief in
combinatie met een warmtepomp.
Goede zonnewering voor de
ramen in de zomer.
Verlaag de aanvoer- en
tapwatertemperatuur van je
ketel naar 60 graden.
Stel je (vloer)
verwarmingsysteem goed in,
laat dit door een installateur
doen.

VERLICHTING
Maak goed gebruik van
daglicht in je salon, dan
hoeven je lampen minder
vaak aan.
Vervang alle halogeen- en
gloeilampen door
ledverlichting.
Installeer timers en/of
bewegingdetectoren.
Installeer ledlampen die
kunnen dimmen.
Ga voor slimme verlichting
en verminder warmte door
betere plaatsing van de
lampen.

APPARATEN
Was op eco-modus.
Was op minder hoge
temperaturen: hoe lager de
temperatuur hoe lager het
energieverbruik.
Gebruik de
wasmachine/vaatwasser
alleen als hij vol is.
Reinig de filter van je
haardrogers elke dag, dit
bespaart je tot 25
euro/jaar/haardroger.
Haal de stekker uit het
stopcontact als je apparaten
niet gebruikt. Gebruik de
apparaten wanneer stroom
opgewekt wordt (indien je al
zonnepanelen hebt).
Eco-vriendelijke handdoeken
(op basis van bamboe), ze
drogen sneller dus moeten
ze minder lang in de
droogkast.

