
Geachte <Aanhef>  <Tussenvoeging>  <Achternaam>, 

 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief die geheel in het teken van de zomer(vakantie) staat. 

 

DIRECT NAAR 

- Accu’s laden met zonne-energie 

- Energy-Master Fuse Protector 

- Zwembadverwarming met zonne-energie 

- Betaalbaar zonnepaneel  systeem 

- Uittip: De Kleine Aarde 

 

 

 

 

Voorkom een overbelaste zekering van de camping of jachthaven 

Ook weleens zonder stroom gezeten op een camping of in een jachthaven doordat u per 

ongeluk teveel elektriciteit gebruikte waardoor de zekering was gesprongen? Met de 

Energy-Master Fuse Protector is dit voorgoed verleden tijd want deze houdt uw 

energieverbruik in de gaten en zorgt ervoor dat de zekering van de camping of 

jachthaven nooit meer uitschakelt doordat u teveel elektriciteit verbruikt.  

Download de brochure voor meer informatie >> 
Ga direct naar de webshop >> 

Zonne-energie voor uw kampeerauto, caravan, zeil- of motorjacht 

Kampeert u ook buiten campings in de natuur of overnacht u met uw jacht ook 

(regelmatig) aan een mooi water of meer? Dan zijn zonnepanelen de perfecte oplossing 

om uw accu’s op te laden. Milieuvriendelijk, geen enkel geluid en geen stank van een 

generator. Niet alle zonnepanelen zijn echter geschikt voor het laden van 12 of 24 Volt 

accu’s. Vooral het Kycocera KD135GH-2PU zonnepaneel en een passende Steca 

laadregelaar zijn uitermate geschikt voor het opladen van uw accu’s bijzonder en niet 

duur.  

Kijk op onze website voor de Kyocera zonnepanelen >> 

Kijk op onze website voor de Steca laadregelaars >> 

Zwembadverwarming door middel van zonneenergie 

Een permanent zwembad of een tijdelijk opzetzwembad in uw tuin is maar wat prettig in 

deze hete zomer. Zonder bijverwarming is het zwembad echter maar een paar weken 

per jaar aangenaam en een bijverwarming is dan een uitkomst. Uiteraard niet met dure 

en milieu-onvriendelijke oplossingen zoals met gas of elektriciteit maar gratis met behulp 

van de zon. Sinds kort hebben wij goedkope kunststof zonnecollectoren in ons 

programma speciaal voor zwembadverwarming. Deze collectoren hebben als groot 

voordeel dat u deze ook direct voor gechloreerd zwembadwater kunt gebruiken zonder 

dure hulpinstallaties en warmtewisselaars. Verleng uw zwemseizoen van een paar 

weken naar pakweg april tot oktober voor minimale kosten. 

Kijk op onze website voor meer informatie >> 
Ga direct naar de webshop >> 

Zonnepanelen rendabel zonder subsidie? 

Vele nederlanders hebben tevergeefs geprobeerd in aanmerking te komen voor SDE 

subsidie om de aanschaf van zonnepanelen sneller terug te verdienen.  De meeste 

mensen die werden uitgeloot hebben afgezien van de aanschaf in de veronderstelling 

dat het dan veel te duur zou worden. U kunt al een 555Wp zonnepaneelsysteem voor 

een pannendak aanschaffen voor € 1726 en voor een plat dak voor € 1769,-. 

 Zo’n systeem levert u op jaarbasis ongeveer 500kWh aan elektriciteit op en dat is toch 

een aardige vermindering van uw jaarlijkse elektriciteitsrekening. Installatie kunt u 

meestal gemakkelijk zelf doen in minder dan een dag. 

Ga direct naar de webshop voor onze complete pannendak systemen>> 

Ga direct naar de webshop voor onze complete plat dak systemen>> 

ENERGIEBESPARING TIJDENS UW VAKANTIE 

Tip 1 
Controleer of uw banden goed op spanning staan en bespaar 

zo brandstof. Zwaar beladen auto’s, kampeerauto’s en 

caravans hebben een hogere bandenspanning nodig dan 

normaal. Controleer de spanning in uw instructieboekje. 

Tip 2 
Rijdt niet onnodig met een dakkoffer op het dak van uw auto 

want dat kost veel meer brandstof. 

Tip 3 
Schakel thuis alle apparaten echt uit of trek zelfs de stekker er 

uit zodat u geen onnodige standby verliezen hebt. Zet de 

ventilator van de centrale afzuiging op de laagste stand. 

Schakel uw close-in boiler uit of installeer nog snel een 

 close-in boiler thermostop. 

Tip 4 
Denk tijdens uw vakantie eens na wat u allemaal in huis zou 

kunnen doen om energie of water te besparen of om zelf 

duurzame energie op te wekken. Dan heeft u na de vakantie 

genoeg tijd om nog voor de winter maatregelein te treffen. Kijk 

eens bij onze boeken over energiebesparing. 

UITTIP 

De Kleine Aarde in Boxtel 
Bezoek De Kleine Aarde in Boxtel en leer alles over duurzame 

ontwikkeling, mondiale voetafdruk, voeding (ver)bouwen en 

biodiversiteit. 

De Groene-Energiewinkel is partner in het project 

“Duurzame Waardekaart” van de Kleine Aarde. 
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