8x tips om te besparen op je verlichting
Licht is ontzettend belangrijk in huis. Het zorgt voor warmte, een gezellige sfeer en natuurlijk dat je alles kunt zien!
Wel zo handig. Elke maand betaal je weer een gedeelte van de energierekening voor je verlichting. Wil je daar een
beetje op gaan besparen? Dat kan – er zijn verschillende manieren om te besparen op je verlichting.
Wij zetten 8 tips om te besparen op je verlichting op een rijtje.

4. LED lampen

Ook je lampen zelf hebben een grote invloed
op je rekening aan het einde van het jaar.
Ouderwetse halogeen lampen slurpen veel
energie.
Investeer in LED verlichting om te besparen
Een nieuwere lamp bespaart meer dan 70%
energie ten opzichte van de ouderwetse
gloeilamp. Dat scheelt dus nogal wat! Door de
lampen in je huis zo energiezuinig mogelijk te
maken en te kiezen voor LED lampen als je nog
gloeilampen in huis hebt hangen, zul je heel
wat besparen op je verlichting.

1. Doe het licht uit
De eerste (en wellicht meest voor de hand
liggende) tip om te besparen op je
verlichting, is om de lichten uit te doen
waar ze niet aan hoeven te zijn. Misschien
denk je dat het niet zoveel uit maakt, maar
je kunt al snel een paar euro op je jaarlijkse
rekening besparen. Het scheelt dus echt
wel wat.

5. Timer of schakelklok
Ook kun je, om niet onnodig het licht aan te
hebben staan, kiezen voor een timer of een
speciale schakelklok om aan je lampen te
monteren. Veel mensen gebruiken dit om
diefstal tegen te gaan tijdens een weekend weg
of een vakantie: je kunt door het timen van de
verlichting makkelijk laten lijken of er iemand
thuis is.
Om geld te besparen stel je natuurlijk de timer
of schakelklok zo in dat je minder vaak het licht
aan hebt.

2. Tradim dimmers!
Wat zachtere verlichting zorgen voor een romantische,
sfeervolle en luxe uitstraling in huis. En dat is slechts één
van de voordelen, want door een lamp te dimmen
verbruik je ook stukken minder energie – en is de
rekening straks dus ook minder hoog.
Investeer dus in een Tradim dimmer, zodat je de
verlichting niet altijd op volle sterkte hoeft te gebruiken. Er
is ook niets vervelender dan een gezellig etentje te
hebben onder een te felle lamp, terwijl je die lamp wel
nodig hebt als je een goed boek zit te lezen. Op deze
manier wordt de verlichting in je huis lekker veelzijdig en
kun je die extra euro’s weer in je zak steken. Een win win
situatie! Liever automatisch dimmen? Ga dan voor slimme
verlichting. Zo kun je via je smartphone of zelfs met je
stem ervoor zorgen dat de lichten in no time wat zachter
worden, of dat de verlichting op een bepaald tijdstip
zullen dimmen.

3. Ga voor slimme verlichting
De technologie gaat met grote stappen vooruit, en dat
geldt ook voor verlichting. Je kunt namelijk tegenwoordig
ook de lichten in huis aan- en uitzetten met slimme
lampen. Met een mobiele applicatie kun je al je
verlichting zo vanaf je telefoon besturen. Dus als je niet
thuis bent en je wilt checken of je de verlichting wel hebt
uitgezet, kun je dat gewoon doen via je smartphone. Zo
hoef je nooit onnodig het licht aan te hebben, maar ook
nooit meer in het donker thuis te komen. Er is al veel
slimme verlichting te koop, bijvoorbeeld van Philips of
van de populaire woonwinkel Ikea. Smart lampen zijn
altijd LED lampen, dus dat scheelt ook al een boel. Je
draait zo’n slimme lamp in je bestaande kap en verbindt
deze met je smartphone of zelfs je Google Home, zodat
je met je stem je lichten kunt bedienen. Hey Google, licht
uit! Hoe handig is dat?

6. Bewegingssensor
Steeds maar het licht aan en uit doen in
kamers waar je vaak bent kan vervelend
zijn. Helemaal als je een groot gezin hebt –
dat aan en uit knippen van de lichtknopjes
moet iedereen maar net onthouden! Deze
sensor reageert op beweging, waardoor
het licht vanzelf aangaat – en weer uit als
er geen beweging meer wordt
gedetecteerd.
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7. Ga voor zonne-energie in de
tuin
Verlichting hoeft niet altijd op het
elektriciteitsnet te werken. Wat
dacht je van zonne-energie op
plekken waar dat kan, zoals in de
tuin? Er is een breed scala aan
tuinverlichting te koop die werkt
door de zon: en daar hoeft te zon
echt niet fel voor te branden,
daglicht is al voldoende.

8. Natuurlijk licht in huis
Je kunt natuurlijk ook zoveel mogelijk
gebruik maken van het daglicht dat je huis
invalt. Hoe meer en hoe langer je kunt
genieten van natuurlijk licht, hoe minder snel
de lampen aan moeten.
Benut dat licht van buiten dus optimaal, en
let erop bij de inrichting.
Wist je ook dat lichte kleuren op de muren of
op de vloer voor meer daglicht zorgen,
omdat de kleur het licht weerkaatst? Ook zo
kun je besparen op de energierekening – dat
kan zelfs bijna acht euro per jaar schelen.
Dat geldt ook voor je lampenkappen; hoe
donkerder, hoe minder licht ze doorlaten.

