Zet ook
de knop om
Onze energierekening stijgt, we moeten nú
minder afhankelijk worden van gas uit
Rusland en we willen klimaatverandering
tegengaan. Daarom gaan we meer en
sneller energie besparen. Bij de overheid,
in bedrijven en kantoren en thuis.

Ook thuis kun je de knop omzetten. Je kunt bijvoorbeeld de

Als Rijksoverheid besparen we meer op energiegebruik,

aantrekkelijke leningen.

thermostaat op maximaal 19 graden zetten. Met elke graad lager
bespaar je aardgas en geld. Je kunt ook energie besparen door
maximaal 5 minuten te douchen.
Kun je je huis (nog verder) isoleren, begin er dan meteen mee.
Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma gaan we iedereen
daarbij helpen. Dat doen we onder meer met subsidies en

bijvoorbeeld door in onze kantoorpanden de verwarming lager
te zetten. En minder te koelen op warme dagen.
We moeten samen die knop omzetten. Veel Nederlanders zijn

Deze stappen verlagen jouw energierekening, verminderen onze
afhankelijkheid van gas uit Rusland én zijn beter voor ons klimaat.

al goed bezig. Zij besparen energie. Om ons op de komende

We vragen daar de komende tijd aandacht voor. Ook geven we

winter voor te bereiden, zijn extra stappen nodig. Zo kunnen

praktische tips over hoe je energie kunt besparen en hoe we

overheden, grote en kleine bedrijven en organisaties direct nog

samen onze huizen en gebouwen beter kunnen isoleren. Hierin

meer energie besparen op de verwarming en verlichting van hun

werken we samen met brancheorganisaties, organisaties op het

gebouwen. Of door efficiënter te werkenknop
en te004
produceren.

gebied van klimaat en milieu en de verduurzamingscoalitie.

Kijk wat jij kunt doen op
[website]

Hoeveel ga jij besparen? Kijk voor meer informatie en praktische tips op

zetookdeknopom.nl

Zet ook
de knop om
in je bedrijf
Onze energierekening stijgt, we moeten nú
minder afhankelijk worden van gas uit Rusland
en we willen klimaatverandering tegengaan.
Daarom gaan we meer en sneller energie
besparen. Bij de overheid, in bedrijven en
kantoren en thuis.

overheden, grote en kleine bedrijven en organisaties direct nog
meer energie besparen op de verwarming en verlichting van hun
gebouwen. Of door efficiënter te werken en te produceren.
Wij vragen Nederlandse bedrijven en ondernemers om mee te
doen en meer energie te besparen. Deze stappen verlagen de
energierekening, verminderen onze afhankelijkheid van gas uit
Rusland én zijn beter voor ons klimaat.

Als Rijksoverheid besparen we meer op energiegebruik,
te zetten. En minder te koelen op warme dagen.

Soms kan je als bedrijf met kleine stappen al
meer doen dan je denkt.

We moeten samen die knop omzetten. Veel Nederlanders zijn

- Zet de verwarming laag als je een ruimte of pand verlaat

al goed bezig. Zij besparen energie. Om ons op de komende

- Schakel de verlichting uit als je een ruimte niet gebruikt en

bijvoorbeeld door in onze kantoorpanden de verwarming lager

winter voor te bereiden, zijn extra stappen
nodig.
knop
004 Zo kunnen

schakel over op ledverlichting

Kijk wat jij kunt doen op
[website]

Kijk wat jij nog meer kunt doen in je gebouw, proces of installatie.

zetookdeknopom.nl
zetookdeknopom.nl/bedrijven

