
Geachte <Aanhef>  <Tussenvoeging>  <Achternaam>, 

 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief die geheel in het teken van de herfst staat. 

Kunt u onze nieuwsbrieven slecht lezen? Klik dan hier voor de PDF versies. 
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Radiatorfolie, een investering die u nog dit jaar terugverdient 

Heeft u een of meer radiatoren voor een slecht geisoleerde buitenmuur of glazen wand 

of schuifpui? Dan verdwijnt veel van de stralingswarmte van uw radiator door deze muur 

of wand zonder dat u er iets aan heeft. Radiatorfolie bestaat al vele jaren en voorkomt 

een groot deel van deze warmteverliezen. De meeste van deze folies worden tegen de 

muur of wand geplaatst en zitten dan in het zicht wat geen fraai gezicht is. De door ons 

geleverde folie wordt heel eenvoudig met een magnetische tape aan uw radiator  

bevestigd en doet zijn werk onzichtbaar. Voor € 14 heeft u al voldoende folie voor 

radiatoren met een totale lengte van 5 meter (50 cm breed). 

  

Ga direct naar de webshop  voor onze magnetische Radiatorfolie>> 

Zonneboilers met subsidie nog steeds mogelijk 

Zonneboilers leveren in de zomer natuurlijk de meeste warmte maar ze worden in de 

koudere maanden ook gebruikt voor verwarmingsondersteuning. 

Een goed gedimensioneerde zonneboiler kan naast het verzorgen van warm tapwater 

een behoorlijke besparing opleveren op uw verwarmingskosten in de koude maanden. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is er voor zonneboilers nog steeds 

voldoende subsidie geld beschikbaar bij Agentschap.nl (voorheen Senter Novem)..  

Die subsidie kan oplopen tot liefst € 1500 en wordt na de installatie, ook als u dat zelf 

doet, in een keer uitbetaald. Wij leveren complete systemen voor doe-het-zelvers! 

Kijk op onze website voor informatie over onze zonneboilers >> 

 

Uw woning is voorzien van centrale afzuiging? Vernieuw de centrale 

ventilator en bespaar 250 kWh – 300 kWh elektriciteit per jaar!  

Goed geisoleerde huizen zonder voldoende ventilatie zijn zeer ongezond en daarom 

worden deze vaak voorzien van een centrale afzuiging om een goede ventilatie te 

garanderen. Meestal wordt dan de lucht afgezogen in de keuken, badkamer en toilet 

waarbij de centrale ventilator op de zolder hangt en de afgezogen lucht naar buiten 

blaast. De daarvoor gebruikte ventilatoren, meestal van ITHO of Stork Air, gebruiken per 

jaar gemiddelde zo’n 300 – 350 kWh en zijn daarmee een behoorlijke kostenpost (75 – 

95 euro per jaar). Met de nieuwe ITHO CVE Eco-fan kunt u net zoveel ventileren maar 

wel met een 65-75% lager elektriciteitsverbruik. Vervanging is heel eenvoudig en u 

verdient dit in ca 3-4 jaar terug. Zo’n rendement leveren uw spaarrekeningen niet op! 

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

Is uw zonneboiler voldoende beschermd tegen de vorst? 

De komende maanden zullen we ongetwijfeld weer strenge vorst gaan meemaken en 

dan loopt u het risico van vorstschade bij uw waterleidingen/kranen buiten en in 

onverwarmde ruimtes. Maar hoe zit dat bij een zonneboiler? Een zonnecollector die 

bevriest kunt u weggooien en vervangen kost veel geld en tijd. Een zonneboiler met een 

goed geinstalleerd leegloopsysteem heeft daar geen last van maar een drukgevuld of 

continu gevuld systeem wel dus daar zit als antivries polypropyleen Glycol in. Het Glycol 

gehalte moet u wel regelmatig (om de 1 a 2 jaar) controleren en indien nodig bijvullen 

maar hoe doet u dat? Wij leveren een speciale Tester voor Propyleen Glycol voor € 16,- 

 

Ga naar de webshop voor Glycol en voor de Tester voor Propyleen Glycol>> 

ENERGIEBESPARING ZONDER KOSTEN TIJDENS DE HERFST 

Tip 1 
De thermostaat van uw centrale verwarming 1 graad lager 

scheelt ongeveer 6% op uw gasrekening. Die lekkere warme 

trui voor ’s-avonds op de bank heeft u dus zo terugverdient. 

Tip 2 
Ventileer ’s-morgens kort (kwartier) met het raam helemaal 

open en zet ondertussen de verwarming uit of lager. Kort 

ventileren kost veel minder energie dan ventileren met de hele 

dag de ramen op een kierstand. 

Tip 3 
Houdt alle binnendeuren zoveel mogelijk gesloten om tocht te 

voorkomen. Ook deuren naar bovenverdiepingen en zeker 

naar een zolder (indien aanwezig) dient u zoveel mogelijk 

dicht te houden. Installeer eventueel deurdrangers. 

Zie de deurdrangers zonder schroeven op onze website! 

ebshophermostop. 

Tip 4 
Bedenk tijdens de komende lange avonden eens wat u 

allemaal zou kunnen doen om energie of water te besparen of 

om zelf duurzame energie op te wekken. Wij hebben 

verschillende zeer leesbare boeken over deze onderwerpen. 

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.  

 

Afmelden? Beantwoord dit email met als onderwerp “Uitschrijven nieuwsbrief”. | Uw privacy 

Opruiming: demonstratieopstelling van onze zwembadverwarming 

Voor een foto bij een artikel in een landelijk dagblad hebben we een speciale opstelling 

gemaakt voor de verwarming van een opzetzwembad van 3 meter doorsnede en 75 cm 

hoog. Deze demonstratieopstelling bestaat uit 4 kunststof zonnecollectoren van ieder 

ongeveer 1m2 speciaal voor zwembadverwarming. Met deze opstelling werd het 

zwembad ongeveer 5 graden warmer dan normaal. De aanbieding is voor de 4 

zonnecollectoren inclusief het aluminium frame (ook geschikt voor vrije opstelling op de 

grond) en de koppelingen tussen de collectoren maar exclusief de pomp en slangen. 

De opstelling staat ons wat in de weg dus wij willen hem graag snel kwijt. 

De snelle (eerste) beslisser mag deze opstelling komen halen voor maar € 400,- 

Ga naar de website voor informatie over deze zwembadverwarming>> 

Ga direct naar de webshop voor onze Tijd- & schemerschakelaars>> 
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