
Geachte heer/mevrouw 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief, ditmaal in het teken van de SNEL STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN en de zomer. 

Daarom in deze nieuwsbrief informatie over diverse vormen van energiebesparing. 

De ZOMER is een geschikte periode voor de installatie van ZWEMBADVERWARMING, ZONNEPANELEN (opwekking 

elektriciteit) of ZONNEBOILERS (opwekking warmwater) of andere buiteninstallaties zoals 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 

- Sterke  stijging energieprijzen per 1 juli 

- ITHO Solior zonneboiler, alleen in juni slechts € 1499,- 

- RIVUSOL zonneboilers met heatpipes  

- Douche-warmtewisselaars in meerdere uitvoeringen  

- Zwembad verwarming met gratis zonne-energie 

Sterke stijging energieprijzen per 1 juli 

De prijzen voor gas en elektriciteit voor huishoudens worden twee keer per jaar 

vastgesteld en zullen per 1 juli stijgen met 5 tot wel 10%. Vooral de gasprijs, die is 

gekoppeld aan de olieprijs, stijgt snel als gevolg van de wereldwijd toenemende vraag 

door de economische opleving in China en India en door de problemen met kernenergie 

in Japan. Overstappen naar een goedkopere energieleverancier kan op korte termijn 

wat voordeel bieden maar structureel besparen op uw gas- en elektriciteitsverbruik is 

natuurlijk veel slimmer als u tenminste kiest voor blijvende oplossingen.  

Klik hier als u meer wilt weten over energieprijzen voor kleinverbruikers. 

Klik hier als u meer wilt weten over besparingsmogelijkheden in uw woning. 

ITHO Solior FL150 zonneboiler, ALLEEN IN JUNI SLECHTS € 1499,- 

Met een Solior FL150 zonneboiler kunt u wel 50 tot 60% besparen op uw gasverbruik  

voor het warmwater. De Solior zonneboiler van 150Liter is speciaal bedoeld voor 

montage op een plat dak en is bijzonder eenvoudig te installeren. Alleen een 

koudwaterleiding heen en een warmwaterleiding terug en klaar bent u dus ook geschikt 

voor minder ervaren doe-het-zelvers . Geen boiler of pomp binnenshuis dus ook 

geschikt als u daar weinig of geen ruimte hebt. De subsidie-regeling voor 2011 is nog 

niet zeker maar als die zoals verwacht doorgaat krijgt u ook nog subsidie op deze toch 

al lage prijs. In 2010 bedroeg de subsidie liefst € 620,-! De normale prijs voor de ITHO 

Solior FL150 bedraagt € 2045,- maar t/m 29 juni betaalt u slechts € 1499,- 

Ga direct naar de website voor de ITHO Solior FL150 zonneboiler>> 

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>> 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0554-Energieprijzen-en-wereldolieprijs.html?i=6-40
http://www.groene-energiewinkel.nl/Informatie/Wat+kun+je+allemaal+zelf+doen+in+je+woning%3F/Algemeen+en+Inhoudsopgave/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonneboilers+%28warmtapwater%26verwarming%29/Complete+setaanbiedingen+vlakkeplaat+zonnecollectoren/Plat-dak+Drukgevulde+systemen/45061500.html
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/


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douche warmtewisselaars, nu in meerdere uitvoeringen 

Douche warmtewisselaars kunnen maar liefst 65% van de energie terugwinnen  uit het 

afvoerwater en besparen zo enorm op de gasrekening. Een douche warmtewisselaar is 

een passief apparaat dat zelf geen energie verbruikt en gaat in principe de gehele 

levensduur van een huis mee. Ze zijn dan ook populair bij nieuwbouw en bij 

verbouwingen maar plaatsing was niet altijd mogelijk vanwege de lengte van de 

warmtewisselaar van 2,1 meter. Niet ieder huis heeft de mogelijkheid om die lengte in 

de afvoer te plaatsen waardoor toepassing niet mogelijk was. Met de introductie van 

twee nieuwe modellen met lengtes van respectievelijk 1,6 en 1,2 meter is plaatsing in 

veel meer huizen mogelijk. Het rendement van deze kortere modellen ligt wel wat lager 

maar is nog steeds aanzienlijk en zeker de investering waard. 

Ga direct naar de webshop voor informatie over de douche warmtewisselaars >> 

 
Zwembad verwarming met gratis zonne-energie 

Een permanent zwembad of een tijdelijk opzetzwembad in uw tuin is maar wat prettig in 

de zomer. Zonder bijverwarming is het zwembad echter maar een paar weken per jaar 

aangenaam en een bijverwarming is dan een uitkomst. Uiteraard niet met dure en 

milieu-onvriendelijke oplossingen zoals met gas of elektriciteit maar gratis met behulp 

van de zon. Sinds 2010 hebben wij betaalbare kunststof zonnecollectoren in ons 

programma speciaal voor zwembadverwarming. Deze collectoren hebben als groot 

voordeel dat u deze ook direct voor gechloreerd zwembadwater kunt gebruiken zonder 

dure hulpinstallaties en warmtewisselaars. Verleng uw zwemseizoen van een paar 

weken naar pakweg april tot oktober voor minimale kosten. 

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

 

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

Tip 1 
Mechanische ventilatie (centrale afzuiging) in huis? Wist u dat 

dat een enorme elektriciteitsverbruiker is? Kijk HIER voor 

meer informatie over noodzakelijke ventilatie en kijk HIER 

voor energiezuinige oplossingen. 

Tip 2 
Een hoge elektriciteitsrekening en geen goed idee waar dat 

vandaan komt? Meten=weten en met onze eenvoudig te 

gebruiken Elektriciteits verbruiksmeter kunt u eenvoudig en 

snel van ieder apparaat het verbruik meten. 

  

Tip 3 
Heeft u een caravan, kampeerauto of jacht en gebruikt u de 

230V lichtnetaansluiting op de camping of in een jachthaven? 

Dan heeft u waarschijnlijk ook weleens zonder stroom 

gezeten doordat de zekering was gesprongen omdat u per 

ongeluk meer stroom verbruikte dan toegestaan. Met de 

Energy-Master Fuse Protector hoeft u daar niet bang meer 

voor te zijn. 

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. 

 

Afmelden? Beantwoord dit email met als onderwerp “Uitschrijven nieuwsbrief”. | Ons privacybeleid 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Douche+warmte-terugwinning/Douche-pijp+warmtewisselaar/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zwembadverwarming/Algemene+informatie+over+zwembadverwarming/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zwembadverwarming/Losse+onderdelen/Zwembad+zonnecollectoren/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Over+ons/Privacy-beleid/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Ventilatie/Ventilatie%2C+waarom%2C+hoe+en+wanneer%3F/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Ventilatie/Mechanische+ventilatie/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Meten+%3D+Weten/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Kampeer-+%26+watersport/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Woningbouwverenigingen+%26+Verenigingen+Van+Eigenaren/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Over+ons/Privacy-beleid/

