
 

Factsheet 7.3 
 

Inventarisatie websites met bespaartips en 
voorlichting  
 
 
Welke websites met voorlichting en instrumenten zijn er? 
Rijksoverheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing), informatie over: 

 beleid, doelen en acties; 
 energiebesparing en ICT. 

Tevens: 
 nieuws; 
 vragen en antwoorden over energiebesparing; 
 documenten en publicaties. 

 
Agentschap NL (http://energiebesparingsverkenner.nl/p001.asp)  
Online instrument voor:  

 particuliere woningbezitters (individuele besparingsmaatregelen kunnen worden 
onderzocht met de energiemaatregelverkenner, ambities kunnen via de 
energielabelverkenner worden onderzocht); 

 corporaties (‘Energiebesparingsverkenner voor onderhouds- en renovatie-
projecten’). 

 
Meer met Minder (http://www.meermetminder.nl/ik_heb_een_huurwoning) 

 tips over energiebesparing in een huurwoning; 
 webtool ‘Verbeter uw huis’; 
 link naar energiebesparingstips van de Woonbond; 
 link naar website ‘verbeter uw huurwoning’. 

 
Beter Peter (https://www.beterpeter.nl/home.html) 

 online bespaarcoach, ontwikkeld door Milieu Centraal, de Woonbond en Aedes. 
 

Milieu Centraal (http://www.energiebespaarwijzer.nl/) 
 op deze site is een online instrument beschikbaar om energiescores te bere-

kenen en is het mogelijk om bespaartips te krijgen. 
 
Verbeter uw huurwoning (http://www.verbeteruwhuurwoning.nl/) 
Initiatief van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector, Milieu Centraal, VAC-
punt Wonen, Vastgoedbelang, VLOK, VvE Belang en de Woonbond. 

 verbetertips: o.a. besparing van energie: de eerste stappen, overleg met de 
verhuurder, aandachtspunten, afspraken met bedrijven en vragen. 

 
Woonbond (http://www.energielastenverlager.nl/) 

 de Energielastenverlager geeft aan hoe bewoners hun energiekosten kunnen 
beperken. 

  
Voorlichting/tips door belangrijkste energieleveranciers: 
Eneco (http://thuis.eneco.nl/Pages/Default.aspx) 

 bespaartips; 
 inzicht in energieverbruik, o.a. via aanvraag slimme meter; 
 huishoudens vergelijken; 
 info over energiebesparende maatregelen zoals isoleren; 
 persoonlijk advies. 
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OXXIO (https://www.oxxio.nl/oxxio-thuis/energie-besparen/) 
 ‘Bespaarassistent’; 
 Slimme meter: informatie en aanvraag; 
 Energiemonitor: inzicht in het actuele energieverbruik via internet of mobile 

telefoon. 
 
Essent 
(http://www.essent.nl/content/particulier/groene_energie_en_besparen/index.html) 

 ‘Bespaarcoach’; 
 bespaaracties: regelmatig acties om energiebesparing onder de aandacht te 

brengen; 
 bespaarmogelijkheden via online spelletjes, verbruikscalculator, isolatie-

mogelijkheden; 
 informatie over het energielabel en energielabelverkenner. 

 
Nuon (http://www.nuon.nl/energie-besparen/) (i.s.m. milieu centraal) 

 verspillingscheck, verwarmingscheck, verlichtingscheck, apparatencheck; 
 informatie over isoleren; 
 informatie over zonne-energie; 
 inzicht in verbruik met de Energiemeter; 
 energieadvies, Maatwerkadvies, ook gratis online advies; 
 bespaarproducten: webshop met doe-het-zelf producten, links naar 

subsidieregelingen. 
 
E.ON (http://www.eon.nl/thuis/energie-besparen) 

 bespaartips voor keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer;  
 overige bespaartips; 
 Energielabel en EPA. 
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