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Beperk je ecologische voetafdruk in het huisje: de 21
ecogests die redden (de planeet)! 

Het huisje "Le haut des fiefs" is in een benadering van duurzaamheid vastgelegd
. In januari 2018, kreeg hij het internationale label "green key / groene sleutel"
(www.http://www.groenesleutel.be/.be). Bedankt voor uw bijdrage gedurende uw
verblijf door een paar eenvoudige acties toe te passen die een belangrijke en

gunstige invloed kunnen hebben op het behoud van onze planeet! (Zie onze acties op het tabblad
'Duurzame ontwikkeling' van onze site 'www.lehautdesfiefs .be ") 

Beperk het waterverbruik 

Als het toilet wegspoelt en de wasmachine in regenwater loopt, zijn de
kranen in de badkamer en keuken verbonden met het kraanwater. 

Om het verbruik te verminderen:

• Geef de voorkeur aan een snelle douche in plaats van een bad en draai het 
water uit als je zeep maakt.

• Laat de douchekop in de spaarstand (knop op "–")
• Om baby's te wassen, is een specifiek bassin beschikbaar in het huisje.
• Laat geen water lopen als u tanden poetst, uw handen wast of scheert.
• Meld eventuele waterlekken. 

Economisch energiebeheer 

Ter herinnering, elektriciteit wordt gefactureerd volgens uw werkelijke
verbruik. Elektriciteit besparen bespaart ook op uw eindafrekening! 

• Gebruik de houtkachel om op te warmen. Het kan het hele
huis verwarmen door warmte naar boven te laten gaan.

• Als je elektriciteit gebruikt om jezelf te verwarmen:
◦ vergeet niet de radiatoren af te snijden wanneer u een kamer verlaat.
◦ Op de begane grond, stel de thermostaat in op maximaal 20 ° C gedurende 

de dag en 15 ° C gedurende de nacht of tijdens uw afwezigheid gedurende de
dag.

• Het huis is goed geïsoleerd en omvat een continue luchtafvoer. U hoeft de 
ramen niet te openen om te ventileren!

• Ga je een kamer uit? Vergeet niet om de lichten uit te
doen!

• Schakel de decoder uit wanneer u geen tv kijkt 



Beperk het gebruik van de auto 

• Voor  korte  trips,  zoals  's  ochtends  voor
croissants  gaan  of  naar  het  dorpscentrum
gaan,  geef  je  de  voorkeur  aan  wandelen  of
fietsen  (bakker  en  slager  tot  7  minuten  te
voet!).

• Om de grote steden van het land te bezoeken, vergeet de trein niet!  Er zijn
verschillende treinstations  op  10  minuten  rijden  van  ons  huis:  Halle,  Tubize,
Braine-l'Alleud. 

Verminder uw afval 

• Respecteer de instructies voor het sorteren van
het huis.

• Composteer je organische afval.
• Vermijd het kopen van oververpakte,

wegwerpbare en / of wegwerpbare producten.
• Vermijd voedselverspilling.
• Wanneer u het huis verlaat, als u nog voedsel heeft dat u niet meer wilt 

terugnemen, aarzel dan niet om het in de koelkast of in de kasten te laten staan. 

Beheer van huishoudelijke producten 

• Gebruik natuurlijke reinigingsproducten: azijn,
bakpoeder, natronkristallen, zwarte zeep, ....

• Koop huishoudproducten met een milieukeur 

Duurzame voeding 

• Privilege de aankoop van seizoensgebonden,
regionale / lokale en / of biologische producten.

• Denk vooral aan een bezoek aan onze lokale
handelaren die voor dit type producties kiezen. 

Bedankt voor uw bijdrage! 

Mathieu & Nicolas 


