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Meer makkelijk besparen-tips
De energieprijzen zijn hoog en de temperatuur is laag. Het ideale 
moment om snel te besparen. Hier zijn wat tips:
1. Zet de thermostaat 1 graad lager.
2. Breng radiatorfolie aan.
3. Laat warmtefoto’s maken. Ontdek waar jouw huis warmte 

lekt. Onze vrijwilligers komen de foto’s gratis maken. 
Vraag aan via info@duurzameenergiemerenwijk.nl.

4. Vraag advies aan de energiecoach. De energiecoaches van 
DEM komen kosteloos bij je langs. Samen kijk je wat de 
bespaarmogelijkheden in jouw woning zijn. Mail naar 
duurzamenergiemerenwijk@gmail.com

5. Kijk voor heel veel andere kleine maatregelen om energie 
te besparen op https://duurzameenergiemerenwijk.nl/
eigen-huis/stappenplan/kleine-maatregelen/

Win een 
isolatiepakket

Makkelijk geld besparen: 
Zet je cv-ketel op 60!



Veel cv-ketels staan standaard op 80°C. Dat is om te  
zorgen dat het ook bij strenge vorst lekker warm blijft. 
Ook slecht geïsoleerde huizen blijven bij 80°C goed warm. 
Alleen: het vriest niet zo vaak meer en veel huizen in de 
Merenwijk zijn inmiddels voldoende geïsoleerd. Je kunt 
dus heel goed je cv-ketel wat lager zetten. Dat scheelt 
gas, geld én CO2-uitstoot. Geen zorgen: je kunt nog steeds 
lekker warm douchen en afwassen, want aan de tempera-
tuur van je kraanwater verandert niets.

Aan de slag, het kost maar een minuutje
1. Ga naar www.Zetmop60.nl
2. Kies je ketel
3. Bekijk de instructievideo
4. Zet je ketel op 60.

Kom je er niet uit? Mail DEM (info@duurzameenergiemeren-
wijk.nl), dan komen we langs om je te helpen.

Makkelijk geld besparen: 
Zet je cv-ketel op 60!

Win met je buurt
Je kunt met je buren, je straat of de hele buurt meedoen.  
Waar in de Merenwijk gaan de meeste ketels op 60 en wordt  
het meeste gas en geld bespaard? Ga naar www.duurzame-
energiemerenwijk.nl/Zetmop60 en klik je buurt aan. In de 
buurt met de meeste deelnemers verloten we 2 isolatiepakket-
ten. De actie loopt tot 28 februari 2022.

Vragen?
Zet ‘m op 60 is een landelijke actie. Meer weten? Kijk op  
www.zetmop60.nl. Hier vind je ook antwoorden op veel 
gestelde vragen.

Duurzame Energie Merenwijk
Duurzame Energie Merenwijk is een groep wijkbewoners.  
We helpen onze mede-wijkbewoners om hun huizen comfor-
tabel warm en duurzaam te maken en de energierekening 
omlaag te brengen. Ook zoeken we slimme oplossingen om 
onze wijk als geheel duurzaam te verwarmen. Zo dragen we  
bij aan een duurzame, leefbare wijk en een beter klimaat.


