
Geachte heer/mevrouw, 
 

 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief ditmaal in het teken van de LENTE. 

De LENTE is de periode bij uitstek voor de installatie van ZONNEPANELEN (opwekking elektriciteit) of ZONNEBOILERS 

(opwekking warmwater) of andere buiteninstallaties zoals WINDTURBINES. 

Daarom in deze nieuwsbrief een aantal noviteiten op het gebied van zonnepanelen, zonneboilers en windturbines.  

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 

- 100 zonnepanelen in Brabant voor elektrische fietsen 

- Zonnepanelen, COMPLETE SETS VANAF € 570,- all-in 

- RIVUSOL zonneboilers met heatpipes  

- Complete WINDTURBINES (windmolens) vanaf € 770 

- Boeken over energiebesparing en duurzame energie 

100 zonnepanelen voor het opladen van elektrische fietsen in Brabant 

In een door de provincie Noord Brabant gesubsidieerd project levert de Groene-

Energiewinkel 100 zonnepanelen met bijbehorende montagesystemen en omvormers. 

Deze zonnepanelen worden geleverd bij 100 horecaondernemers in de provincie die 

zijn gelegen langs toeristische fietsroutes zodat passanten met elektrische fietsen deze 

op een duurzame manier kunnen opladen tijdens het aangenaam verpozen. 

Met het geleverde systeem kunnen per oplaadpunt ongeveer 500 elektrische fietsen per 

jaar klimaatneutraal met zonnenergie worden opgeladen. 

 

Klik hier als u meer wilt weten over dit project. 

Klik hier als u meer wilt weten over dit zonnepaneelsysteem 

Zonnepanelen, complete sets al vanaf € 570,- 

Zonnepanelen hebben altijd de naam gehad duur te zijn zodat je ze zonder subsidie niet 

kon terugverdienen. De landelijke SDE subsidie is sinds dit jaar afgeschaft en toch 

schaffen meer mensen dan ooit zonnepanelen aan en dat zijn echt niet alleen idealisten. 

Door de prijsverlagingen van de afgelopen jaren verdient een zonnepaneelsysteem zich 

ook zonder subsidie in ongeveer 10 jaar terug en dat is een rendement van ongeveer 

7% per jaar op het geinvesteerde bedrag. Zo’n rente krijgt u bij geen enkele bank en ook 

beleggingen zijn niet zeker dus waarschijnlijk kunt u beter zonnepanelen aanschaffen. 

Er zijn al (kleine) zonnepaneelsystemen voor teruglevering aan het lichtnet vanaf € 570! 

Ga direct naar de website voor complete systemen op een pannendak>> 

Ga direct naar de website voor complete systemen op een plat dak>> 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
http://www.vrijetijdshuis.nl/index.php/2011/02/brabant-moet-de-fietsprovincie-worden/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonnepanelen+%2F+PV-systemen+%28elektriciteit%29/Complete+setaanbiedingen+%28netgekoppeld%29/Pannendak+systemen/47001851.html
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonnepanelen+%2F+PV-systemen+%28elektriciteit%29/Complete+setaanbiedingen+%28netgekoppeld%29/Pannendak+systemen/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonnepanelen+%2F+PV-systemen+%28elektriciteit%29/Complete+setaanbiedingen+%28netgekoppeld%29/Plat-dak+systemen/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Rivusol zonneboilers met vacuumbuis-heatpipes collectoren 

Sinds onze start in 2008 hebben we al heel wat zonneboilers verkocht met de fraaie en 

goede Clearline vlakke-plaatcollectoren die we ook zeker blijven leveren. Steeds vaker 

kregen we echter vraag naar zonneboilers met vacumbuis-collectoren met HEATPIPES, 

vooral van klanten die naast tapwater ook verwarmingsondersteuning willen. Vrijwel alle 

fabrikaten die we daarvoor zagen vielen af vanwege de kwaliteit en/of leverbetrouwbaar-

heid maar nu hebben we goed nieuws. Wij zijn er trots op dat we sinds kort dealer zijn 

geworden van de kwalitatief hoogstaande Rivusol zonneboilers die bovendien ook zijn 

goedgekeurd voor de duurzame warmte subidieregeling. De informatie op de website i 

snog niet helemaal compleet maar de systemen staan er al wel op. 

Ga direct naar de webshop voor complete systemen op een pannendak>> 

Ga direct naar de webshop voor complete systemen op een plat dak>> 

 

Complete windturbines (windmolens) al vanaf € 770,- 

Windmolens voor het  droogmalen van polders of malen van graan horen al eeuwen bij 

Nederland en worden ook steeds meer ingezet voor het opwekken van elektriciteit. 

Alleen noemen we het dan geen windmolen maar een windturbine want er wordt immers 

niets “gemalen”. Er is veel interesse voor kleine windturbines voor op het dak van een 

woonhuis of voor in de tuin. De kleine windturbines van europese fabrikanten zijn helaas 

veel te duur voor particulier gebruik en verdienen zich nooit terug. Wij hebben nu echter 

een leverancier gevonden van betaalbare chinese windturbines van een heel behoorlijke 

kwaliteit en nu wordt het een stuk interessanter.Op onze site vind u modellen van 300W, 

450W, 750W en 1kW maar ook grotere modellen kunnen we leveren.  

Ga direct naar de webshop voor informatie over de windturbines >> 

 

Boeken over energiebesparing en zelf duurzame energie opwekken 

Wilt u meer weten over de verschillende maniern om energie te besparen in uw 

huishouden of hoe u zelf duurzame energie kunt opwekken? Kijk dan eens naar de 

boeken die wij daarvoor hebben geselecteerd en aanbieden in onze webshop. Van 

algemene informatieve boeken tot behoorlijk technische boeken voor zelfbouw 

electronica. Wanneer u één boek besteld betaalt u maar € 3,- verzendkosten.  

 

 

Ga naar de website voor boeken over energiebesparing en duurzame energie>> 

 

 

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

http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonneboilers+%28warmtapwater%26verwarming%29/Complete+setaanbiedingen+vacuumbuis+%28heatpipe%29+zonnecollectoren/Pannendak+systemen/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonneboilers+%28warmtapwater%26verwarming%29/Complete+setaanbiedingen+vacuumbuis+%28heatpipe%29+zonnecollectoren/Plat-dak+systemen/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Windturbines+%28windmolens%29/Windturbines+netgekoppeld/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Boeken%2C+tijdschriften+%26+instructiemateriaal/Boeken/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Over+ons/Privacy-beleid/

