
Geachte heer/mevrouw, 
 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief ditmaal in het teken van “Kleine klussen – Grote besparingen” 

Januari is niet de maand waarin veel mensen grote doe-het-zelf klussen uitvoeren. 

Daarom in deze nieuwsbrief een paar kleine klusjes die zo klaar zijn maar wel  forse besparingen kunnen opleveren. 

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

 

Heeft u familie of kennissen die ook geinteresseerd zijn in energiebesparing? Stuur dan deze nieuwsbrief eens door! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECT NAAR 

- Alfa-Mix Hotfill voor wasmachine of vaatwasser 

- Close-in boiler Thermostop 

- Waterbesparende douchekoppen  

- Subsidie aanvragen voor een zonneboiler nu het nogkan 

- Nogmaals;  de Black&Decker warmteverliesmeter  

Alfa-Mix Hotfill voor wasmachine of vaatwasser 

Uw wasmachine en vaatwasser gebruiken, afhankelijk van de machine en het 

wasprogramma, tussen de 1 en 3 kWh per wasbeurt en zijn daarmeer grote 

elektriciteitsverbuikers in huis. Met een Alfa-Mix Hotfill krijgt uw machine op de juiste 

momenten warm water van de juiste temperatuur van uw HR-ketel of zonneboiler wat 

veel goedkoper is en veel minder CO2 uitstoot. 

Besparingen tot wel 75% op de kostprijs per wasbeurt zijn mogelijk. 

 

Klik hier als u meer wilt weten over de werking en hoeveel U kunt besparen. 

Klik hier als u direct naar de Alfa-Mix Hotfill op de website wilt gaan 

Close-in boiler Thermostop 

Heeft u een elektrische close-in boiler in uw keuken of kantine voor het warme water? 

Wist u dat dat een van de grootste elektriciteitsverbruikers is in een huishouden .  In 

veel huishoudens is overdag niemand aanwezig en is eigenlijk maar een keer per dag 

een half uurtje warm water nodig. In kantines van verenigingen en bedrijven geldt dat 

nog sterker want daar is vaak dagenlang of zelfs wekenlang (vakantie) geen warm water 

nodig en er is niemand die er aan denkt om de close-in boiler dan uit te zetten. De 

isolatie van zo’n close-in boiler is niet zo geweldig en er wordt dus veel warmte verloren 

waardoor het verwarmingselement (2000Watt) toch regelmatig inschakelt. De Close-in 

boiler Thermostop maakt hier defintief een eind aan en verdient zich in ca 1 jaar terug. 

Meer weten over de werking? Ga direct naar de websiter>> 

Waterbesparende douchekoppen 

De douche is in de meeste huishoudens verreweg de grootste verbruiker van warm 

water. Een standaard douchekop laat, als de ketel dat tenminste kan leveren, tussen  de 

12 en 16 Liter water per minuut door.  Bij een douchebeurt van 10 minuten is dat dus 

120 – 160 Liter water van ongeveer 37 graden Celsius. Stelt u zich eens voor hoeveel 

gas of elektriciteit het zou kosten als u 12 tot 16 emmers van 10 Liter koud water op uw 

fornuis zou verwarmen tot 37 graden! Toch gaat dat bij iedere  douchebeurt binnen 2 

seconden door het putje het riool in. Met een goede waterbesparende douchekop kunt u 

net zo comfortabel douchen maar dan met maar 7Liter water per minuut en daarmee 

bespaart u 40 – 55% op het water en gas!  

Ga direct naar de webshop voor onze waterbesparende douchekoppen>> 

 

Subsidie aanvragen voor een zonneboiler nu het nog kan 

Bij zonne-energie denken veel mensen in eerste instantie aan zonnepanelen voor het 

opwekken van elektriciteit. Vaak is dan ook nog bekend dat het subsidiepotje ieder jaar 

de eerste dag van de openstelling al op is. Voor zonneboilers, waarmee u warm 

tapwater kunt maken, bestaat sinds september 2008 ook een subsidieregeling die nog 

loopt tot eind oktober van dit jaar. Daar zit nog geld in maar waarschijnlijk niet genoeg 

om oktober te halen. Vraag nu de subsidie aan (€ 600 - € 1500 ineens bij aanschaf!!) als 

u dit jaar nog een zonneboiler .wilt installeren want het is niet waarschijnlijk dat er een 

vervolg komt op deze eenvoudige en aantrekkelijke subsidieregeling.  

 

Voor info over de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen>> 

Kijk op onze website voor informatie over onze zonneboilers >> 

 

Nogmaals; de 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 >> 

 

NADENKEN OVER ENERGIEBESPARING IN DE WINTERMAANDEN 

Tip 1 
Ons aanbod van kleine windturbines (wij noemen het tgeen 

windmolens want malen doen ze niet) is totaal vernieuwd. 

Vooral interessant  als u ergens buitenaf woont of voor een 

vakantiehuisje waar geen lichtnet is. 

Tip 2 
Verbouwingsplannen voor uw douche of badkamer? Bekijk 

dan ruim vantevoren of u een Douche Warmte Terug Winning 

kunt toepassen want achteraf is dat vaak moeilijk. 

Klik hier voor meer informatie over een Douche-wtw.  

Tip 3 
Ontlucht uw radiatoren wanneer u ze hoort ruisen want lucht 

in een radiator verlaagt het rendement waardoor het langer 

duurt voordat de ruimte op temperatuur is en uw ketel langer 

moet branden. Kijk op onze site (vanaf 18-1) voor een handig 

hulpmiddel om te ontluchten zonder knoeien en voor een 

automatisch ontluchtingskraantje voor op uw radiatoren. 

 

Tip 4 
Woont u in een appartementencomplex met kelderboxen waar 

mensen illegaal stroom gebruiken (diepvriezers,  elektrisch 

gereedschap etc) omdat dan de elekriciteitskosten in de 

servicekosten van alle bewoners worden verrekend?. 

Ook voor andere gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken. 

Kijk dan eens naar de Energy-Master Power Guard. 
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