
Geachte heer/mevrouw, 
 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief die in het teken van de komende feestdagen en naderende winter staat. 

Kunt u onze nieuwsbrieven slecht lezen? Klik dan hier voor de PDF versies. 

 
 

 

 

 

 

 

DIRECT NAAR 

- Cadeau-tips voor Sinterklaas en Kerstmis 

- Kooldioxidemeters voor een gezond binnenklimaat 

- Schemer-, bewegings- en tijdschakelaars  voor uw 

   binnen- en buitenverlichting  

- Radiatorfolie, nog dit jaar terugverdient. 

- Opruiming, demo opstelling zwembadverwarming 

- Uit-tip:  De Kleine Aarde 

Cadeau-tips voor Sinterklaas en Kerstmis 

Het bedenken van cadeautjes voor Sinterklaas en Kerstmis is niet altijd eenvoudig maar 

wij hebben een aantal handige produkten bij elkaar gezet die leuk zijn om te geven en te 

krijgen en die bovendien bijdragen aan energiebesparing of aan een duurzamer milieu. 

Zowel voor kinderen als voor volwassenen en met prijzen vanaf € 2,70 kunt u ook met 

een beperkt budget altijd wel iets vinden. 

De verzendkosten? Als uw bestelling in een envelop past € 3,00 en anders € 5,90. 

Kijk op onze website voor informatie over onze cadeau-tips >> 

 

Kooldioxidemeters voor een gezond binnenklimaat 

Met onze steeds beter geisoleerde huizen is ventilatie noodzakelijk voor een gezond 

binnenklimaat. Teveel ventilatie is wel gezond maar kost onnodig veel energie en dat 

ziet u terug op uw jaarafrekening. Te weinig ventilatie is slecht voor de gezondheid, leidt 

tot een verlies aan concentratie en hoofdpijn en kan na verloop van tijd zelfs leiden tot 

luchtweg klachten. In het onderwijs is dit al jaren een bekend probleem en daar worden 

tegenwoordig steeds vaker Kooldioxidemeters gebruikt omdat je daarmee eenvoudig 

kunt controleren of er voldoende wordt geventileerd. Ook voor thuis zijn deze handige 

en tegenwoordig ook betaalbare meters nuttig. Controleer zelf of u voldoende ventileert 

in uw woonkamer en keuken maar vooral ook in de (kinder)slaapkamers!  

Ga direct naar de webshop  voor onze kooldioxidemeters>> 

Schemer-, bewegings- en tijdschakelaars voor uw binnen- en 

buitenverlichting. 

Nu de avonden weer langer worden brandt de verlichting binnen en buiten veel langer 

dan in de zomermaanden. Daardoor verbruikt u ook veel meer elektriciteit, zelfs als u 

alle gloei- en halogeenlampen al heeft vervangen door spaarlampen of LED-lampen. 

Veel van die lampen branden echter onnodig lang omdat wordt vergeten om ze uit te 

schakelen. Zowel voor binnen als voor buiten leveren wij betaalbare oplossingen om uw 

lampen automatisch aan en uit te laten schakelen. Dat kan met schemerschakelaars, 

bewegingsschakelaars of tijdschakelaars of combinaties van deze mogelijkehden.  

 

Kijk op onze website voor meer informatie over Tijd- & schemerschakelaars >> 

Kijk op onze website voor meer informatie over Beweging- & schemerschakelaars>>  

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Cadeau-tips/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Ventilatie/Kooldioxide+%28CO2%29+meters/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Verlichting/Tijd-+%26+schemerschakelaars/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Verlichting/Beweging-+%26+schemerschakelaars/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiatorfolie, een investering die u nog dit jaar terugverdient 

Heeft u een of meer radiatoren voor een slecht geisoleerde buitenmuur, 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>> 

 
Opruiming: demonstratieopstelling van een 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>> 

NADENKEN OVER ENERGIEBESPARING TIJDENS DE FEESTDAGEN 

Tip 1 
Vervang de kerstverlichting met gloeilampjes door de veel 

zuinigere verlichting met LED-lampjes. Het hele huis buiten 

verlichten met lichtslangen kan wel 1000W verbruiken. Een 

maand continu branden kost dan 744 kWh of ca € 200 !! 

Tip 2 
Gebruik de lange winteravonden om met een elektriciteits- 

verbruiksmeter het hele huis door te lopen. Meet van alle 

apparaten en lampen wat ze verbruiken in standby èn als 

ze aan staan.Van sommige apparaten zult u nog schrikken. 

Tip 3 
Controleer eenvoudig in uw hele huis waar de isolatie niet 

goed is en waar het tocht. Als u dat nu snel verhelpt scheelt 

dat deze winter weer behoorlijk in de stookkosten. Geen idee 

hoe u dat snel en eenvoudig kunt doen? 

Kijk op onze website bij de Black&Decker TLD100!  

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. 
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http://www.groene-energiewinkel.nl/Opruiming/
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