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Verbouwen of verhuizen?  
Maak een Klimaat Neutraal Plan!

O
ok de winkels in de tabaksdetail-
handel hebben of krijgen te ma-
ken met het onderwerp duur-
zaamheid. Heeft u in uw winkel 

het energiegebruik al naar beneden ge-
bracht? Weet u al hoe u van het gas af 
gaat? Uw bedrijf hierop voorbereiden kan 
op een makkelijke en snelle manier. Via de 
website www.klimaatgerust.nl kunt u voor 
uw winkel een klimaatplan opstellen. Zeker 
als u staat voor een verbouwing of investe-
ring is het de moeite waard om te kijken 
welke klimaatvriendelijke keuzes u kunt 
maken. Bent u aangesloten bij een winkel-
formule? Informeer dan daar hoe zij u hier-
bij kunnen ondersteunen! Voor bedrijven in 
de tabaksdetailhandel geldt overigens de 
Informatieplicht Energiebesparing, die  
1 juli in werking is getreden, niet. Die ver-
plichting geldt alleen voor bedrijven die 
jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit 
of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Zij zijn 
verplicht om energiebesparende maatre-
gelen te nemen. Maar het is de moeite 
waard om nu al wel aan de slag te gaan 
met energiebesparende maatregelen. 

Realistische en makkelijk toepas-
bare tips voor energiebesparing
Maar waar te beginnen? Deze tips helpen je 
op weg.

Verlichting
•  Vervang al je verlichting door ledverlich-

ting. Het klinkt als een open deur en toch 
heeft nog niet iedereen dit gedaan. Met 
100 procent ledverlichting bespaar je al 

Dat besparing op je energieverbruik goed is voor je portemonnee en het milieu is 
duidelijk. Maar waar begin je zonder dat je vastzit aan enorme investeringen met lange 
terugverdientijden? Deze bespaartips helpen je op weg. 

gauw 10 procent op je energierekening, en 
de investeringskosten zijn bij vervanging 
van lampen laag. Je kan er ook voor kiezen 
om je hele lichtplan (inclusief armaturen) 
aan te passen, dan is de terugverdientijd 
van je investering langer (binnen 5 jaar). 

•  De kleur van ledverlichting is belangrijk 
voor het juiste sfeerbeeld. De kleur van 
het afgegeven licht, oftewel kleurtempe-
ratuur, varieert meestal tussen wit-blauw 
tot geel-oranje. Deze kleurtemperatuur 
wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger de 
Kelvin-waarde, hoe koeler (blauwer) de 
kleur, hoe lager de Kelvin-waarde, hoe 
warmer (geler) de kleur. 3.000 Kelvin is 
een veel toegepaste, neutrale kleur met 
meer sfeer dan wit licht. Wil je nog iets 
sfeervoller, geler licht, ga dan voor lampen 
van 2.700 Kelvin. 

•  Plaats bewegingsmelders voor de verlich-
ting. In ruimtes waar niet voortdurend ie-
mand aan het werk is, zoals in het maga-
zijn, kantoor en de toiletten, is het 
verstandig voor verlichting een bewe-
gingssensor te plaatsen. Vergeet niet om 
hier ook ledverlichting aan te brengen.

Verwarmen en koelen 
•  Regel je cv-installatie goed in. Zorg dat je 

cv-installatie, de HR-ketel en radiatoren 
goed zijn afgesteld op jouw situatie. Dit 
kan een besparing van zo’n 10 tot 20 pro-
cent op jaarbasis betekenen. Zeker als je 
ook een koeling of airco hebt, is het inre-
gelen extra van belang. Dit voorkomt dat 
beide apparaten tegen elkaar inwerken.

•  Stel afwezigheid goed in. Controleer of 

het uitschakelgedrag van de installatie 
goed is geprogrammeerd. Zorg ervoor dat 
de bedrijfstijden kloppen en dat de instal-
latie uitschakelt in weekeinden en op 
feestdagen. De schakelaar kan ook vaak 
handmatig worden omzeild wanneer dit 
gewenst is. 

Apparaatbeheer 
•  Ga voor een A+++ label. A+ klinkt al zuinig, 

maar het is bij koelkasten en vriezers veel-
al het slechtste label op de markt. Kies 
daarom bij zoveel mogelijk apparaten voor 
A+++. 

•  Zet wifi en bluetooth uit wanneer deze niet 
gebruikt worden. Moderne modems kun-
nen de wifi-functionaliteit buiten ope-
ningstijden automatisch uitschakelen zon-
der dat je de stekker eruit hoeft te halen. 
Als je dit instelt, bespaar je elke dag ener-
gie. 

Groene energie inkopen 
•  Wil je naast energie besparen ook je kli-

maatimpact verkleinen? Dan is de eerste 
stap groene energie inkopen. En met een 
energiepakket waarbij gas ook nog wordt 
gecompenseerd is je klimaatimpact nog 
een stukje kleiner. 

Kijk op: www.tabaksdetailhandel.nl/diensten 
voor een voordelig aanbod!

Maak een Klimaat Neutraal Plan voor jouw 
winkel. Kijk op: www.klimaatgerust.nl.

Dit verhaal is tot stand gekomen in 
samenwerking met CIE


