
Geachte heer/mevrouw, 
 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief ditmaal in het teken van METEN = WETEN. Weet waar uw huis slecht is 

 geisoleerd, welke apparaten veel elektriciteit verbruiken en of u voldoende ventileert. Als u weet wat er niet 

goed is dan kunt u daar gericht iets aan doen en met minimale kosten het maximale resultaat bereiken. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 
  

DIRECT NAAR 

- Black & Decker TLD100 warmteverliesmeter 

- Elektriciteits verbruiksmeter 

- Kooldioxidemeters voor een gezond binnenklimaat  

- Cadeau-tips voor kerstmis 

- Aanbieding: zuinige Itho Eco-fan met afstandsbediening 

 

Black & Decker TLD100 warmteverliesmeter 

Met de nieuwe Black & Decker TLD100 warmteverliesmeter kunt u heel eenvoudig  en 

snel opsporen waar de isolatie van uw muren, kozijnen, ramen, deuren of leidingen niet 

goed is en waar dus onnodige warmte verloren gaat. 

 

Nieuwsgierig hoe dat werkt? Klik hieronder en kijk naar de video op Youtube. 

http://www.youtube.com/watch?v=xJdTZ6o9kkU 

De nieuwe Black & Decker TLD100 warmteverliesmeter kost tijdelijk maar € 49,95 

en verdient zich snel terug. 

Kijk op onze website voor informatie over de Black & Decker TLD100 >> 

Elektriciteits verbruiksmeter 

Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ongeveer 3500kWh per jaar aan 

elektriciteit dus vergelijkt u dat eens met uw laatste afrekening. Heeft u een hoog 

elektriciteits verbruik en weet u niet goed waar dat vandaan komt? Gebruik de 

kerstperiode om met deze praktische elektriciteitsmeter uw hele huis door te lopen en 

van alle apparaten het verbruik te meten. Meet het verbruik van uw verlichting, TV, 

allerlei adapters, wasmachine, vaatwasser, koelkast, vriezer, centrale afzuiging, 

verwarming, close-in boiler etc en u zult verbaast staan over het gebruik van sommige 

apparaten. Bij sommige apparaten zult u dat verbruik voor lief nemen maar bij andere 

apparaten kunt u daar wel degelijk iets aan doen! Neem daarvoor gerust kontakt op. 

Ga direct naar de webshop voor onze elektriciteits verbruiksmeter>> 

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>> 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=xJdTZ6o9kkU
http://www.groene-energiewinkel.nl/Isolatiematerialen/Isolatie-lekken+opsporen/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Meten+%3D+Weten/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Ventilatie/Kooldioxide+%28CO2%29+meters/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 >> 

 

Aanbieding: Itho Eco-fan 2 met draadloze afstandsbediening 

Veel woningen in nederland die zijn gebouwd vanaf de jaren 70 zijn voorzien van een 

centrale afzuiging (mechanische ventilatie)  waarvan de centrale afzuigventilator 

meestal op de zolder hangt. Deze ventilator hoort altijd te draaien om de woning 

voldoende te ventileren voor een gezond binnenklimaat maar helaaas is dat wel een 

forse stroomverbruiker en bovendien maken ze door slijtage meestal lawaai. 

Met deze moderne, stille en veel zuinigere ventialtor heeft u al deze nadelen niet en 

vervanging is bijzonder eenvoudig ook als u niet zo handig bent. Als stimulans geven wij 

tot eind januari 5% korting op de Itho Eco-fan 2 ventilatoren en afstandsbedieningen. 

Ga naar de website voor informatie over ventileren>> 

Ga naar de website voor informatie over de Itho ventilatoren>> 

NADENKEN OVER ENERGIEBESPARING TIJDENS DE KERSTDAGEN 

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 
Verwarmingsbuizen lopen vaak ook door ruimtes die niet 

worden verwamd zoals de zolder, gang etc. Heeft u er al aan 

gedacht om de verwamingsbuizen daar te isoleren? 

Buisisolatie is bijzonder goedkoop en verdient zich zo terug. 

Tip 3 
In veel woningen hangt een klokthermostaat waarmee de 

verwaming wordt geregeld. De klokinstellingen hangen 

natuurlijk af van het dagprogramma in uw huishouden. Hoe 

lang is het geleden dat u de klokinstellingen voor het laatst 

hebt gecontroleerd? 

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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