energie
Een kapsalon is Geknipt
voor de toekomst, want:

bespaart op energie, water, afval en materialen;
verkleint de afvalberg en vervuilt minder;
verbetert de gezondheid van jezelf, de medewerkers en de klanten;
versterkt de marktpositie, je trekt nieuwe klanten aan en houdt personeel beter vast;
draagt een steentje bij aan een beter klimaat voor de toekomst.
Het energieverbruik in een kapsalon is aanzienlijk. Salons in Frankrijk verbruiken samen jaarlijks 6 miljoen
Kwh - goed voor het verbruik van 18.000 huishoudens!
Met deze belangrijke weetjes en praktische tips maak je ook jouw salon Geknipt voor de toekomst.

Wist je dat

de belangrijkste energieverbruikers in het salon de elektrische boiler voor het warm water, verlichting,
airco en haardrogers zijn? De verhouding kan per salon verschillen en hangt ook af van het type 		
apparaten en de hoeveelheid daglicht. Ook de manier waarop je met deze toestellen omgaat, heeft 		
invloed op het verbruik.
sluipverbruik door stand-by of door stekkers die blijven zitten kan oplopen tot 10% van de 			
elektriciteitsfactuur?
het meten en opvolgen van je verbruik je helpt om maatregelen voor energiebesparing te nemen?		
Hiervoor bestaan handige energiemeters.

Moeiteloos van start

Geef sluipverbruik geen kans. Schakel apparaten uit die je niet gebruikt. Zet de stekkerdoos af. Trek aan
het eind van de dag de stekkers van de haardrogers uit.
Verlicht minimaal of helemaal niet als het salon dicht is. Je kunt ook een tijdschakelaar gebruiken.
Is buitenverlichting (’s nachts) echt wel nodig?! Het levert je niet meer klanten op.
Schakel over op LED verlichting. Het gaat veel langer mee en geeft zeer goed licht op je werk. Je 		
bespaart heel veel - 80 à 90% t.o.v. gloeilampen, 75% t.o.v. halogeen, tot 50% t.o.v. spaarlampen en 		
TL-lampen. Kijk hier welk type LED je het beste kiest.
To brush or not to brush? Adviseer klanten zo min mogelijk warmte op het haar te gebruiken.
Knip als het kan ‘droog’. Dan is föhnen bijna niet nodig.
Kies voor een haardroger met een lager vermogen. Een haardroger van 1200 à 1500 Watt doet het werk even
goed en je bespaart tot 30% t.o.v. de ‘turbo’drogers. Bovendien wegen ze minder en maken minder lawaai.
Was op lagere temperaturen (30 of 40°C) of gebruik de ecostand. Hang de was aan de lijn te drogen.
Meer weten over energie besparen, zuinige apparaten en praktische tips? Kijk bij de Milieu advieswinkel,
De Stroomlijners en Topten.

Verdere stappen

Goede isolatie van je elektrische boiler levert veel besparing op.
Overweeg om de airco uit te schakelen en te vervangen door een ventilator voor de heetste 			
zomerdagen. Een ventilator is 10 à 30 maal zuiniger dan een airco. Zo bespaar je per jaar al gauw 100 euro.
Een nieuw salon of verbouwing? Kies meteen de meest energiezuinige apparaten met A+++ labels, 		
een zonne- of gasboiler voor het warm water, een warmtepomp, LED verlichting en een groene-stroom
leverancier. En gebruik zoveel mogelijk daglicht. Vraag technisch advies bij het steunpunt duurzaam 		
bouwen van je provincie.

Het project Geknipt voor de toekomst is een samenwerking van Ecolife, UBK/UCB vzw-asbl, Unizo Vlaams-Brabant en de Provincie Vlaams-Brabant,
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