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Laat de kraan niet onnodig lopen

Repareer lekkende kranen

Gebruik een waterbesparende spoelkeuzeknop op het 
toilet

Kies voor een waterbesparende douchekop

Door gebruik te maken van waterbesparende varianten 
kan uw waterverbruik 30% dalen, van gemiddeld 126 liter 
naar minder dan 90 liter per persoon per dag.

Draai alleen een was als de machine vol zit. Wasmachines 
zijn grote water- en energieverbruikers. Door bewust om te 
gaan met het gebruik van dit soort apparaten bespaart u 
niet alleen water, maar ook energie.

Een zuinige wasmachine of vaatwasser brengt uw jaarver-
bruik flink omlaag. Machines met een A-label  hebben een 
laag energieverbruik

Bij het wassen van de auto kunt u driekwart van het water 
besparen als u emmers water gebruikt in plaats van de 
tuinslang. Zo kunt u per wasbeurt ruim 100 liter water 
besparen. 

Kijk voor meer informatie ook op onze website 
www.istanederland.nl

Wij wensen u veel woonplezier.

Zuinig omgaan met water is 
goed voor uw portemonnee
en goed voor het milieu
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Bespaartips:



Bespaar zelf op uw 
waterkosten
Weet u dat u zelf de hoogte van uw waterkosten kunt beïn-
vloeden? U kunt gemiddeld 20% op uw waterkosten besparen 
als u meer inzicht heeft in uw verbruik. Per persoon gebruiken 
we in Nederland gemiddeld 45 m3 water (45.000 liter) per 
jaar. Besparing is niet alleen goed voor uw portemonnee, 
maar ook voor het milieu. In deze brochure leest u hoe het 
werkt. Daarnaast geven we u enkele handige tips om uw 
kostbare water zo efficiënt mogelijk te benutten. 

Collectief watergebruik en 
individuele meting
Uw woning is voorzien van een collectieve (warm/koud) 
watervoorziening voor alle bewoners van het gebouw waarin 
u woont. De totale kosten van het koude en/of warme water 
moeten natuurlijk wel eerlijk door alle bewoners betaald 
worden. Dit is mogelijk door het meten van het waterverbruik 
van alle bewoners. In uw woning is daarom een watermeter 
geplaatst van het type domaqua®m die uw verbruik exact 
registreert.

Uitlezen van de meterstanden
Aan het einde van de afrekenperiode, die met uw beheerder is 
afgesproken, slaat de meter de meterstand op. ista Nederland 
verzorgt de registratie van uw meterstand, die wij op afstand 
uitlezen. U hoeft dus niet thuis te blijven voor de meteropne-
mer. De domaqua®m is een zogeheten doortelmeter en telt 
dus verder in de volgende afrekenperiode. Voor de  berekening 
van uw waterverbruik wordt de eindstand van de vorige 
periode dus altijd in mindering gebracht op de geregistreerde 
eindstand. Op basis van uw verbruik stellen wij jaarlijks uw 
afrekening op. 

Inzicht in uw verbruik
Onderzoek wijst uit dat inzicht in het waterverbruik u meer 
bewust maakt van uw verbruik en dus tot meer besparing 
kan leiden. Daarom is bij wet geregeld dat u meerdere malen 
per jaar inzage moet krijgen in uw waterverbruik. 
Op deze manier kunt u het verbruik goed in de gaten houden 
en desgewenst uw verbruik aanpassen.

Hoe werk het?
Uw watermeter is speciaal ontworpen om inzicht te geven in 
uw verbruik. Via de ista webportal en de ista app kunt u weke-
lijks uw actuele verbruik inzien. Dit verbruik kunt u vergelijken 
met uw verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde 
verbruik in uw complex. Alle gegevens worden in duidelijke 
grafieken  getoond. Makkelijk en overzichtelijk!

Wilt u in uw wooncomplex de monitoringtool en de ista 
app gebruiken? Vraag ernaar bij uw beheerder.


