
Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief, ditmaal in het teken van de PRIJSVERLAGING OP ZONNEPANELEN EN EEN AANTAL 

NIEUWE PRODUKTEN. 

De herfst is de periode van de langere avonden waarbij we de verlichting steeds vroeger moeten aandoen. Voor de 

buitenverlichting betekent dat veel meer branduren de komende maanden en dus meer elektriciteitsverbruik. Met onze 

energiezuinige buitenverlichting, bewegings- en schemerschakelaars kunt u het verbruik echter aanzienlijk beperken.  

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

 

Heeft u familie of kennissen die ook geinteresseerd zijn in energiebesparing? Loop uw email-, Hyves- of Facebook- 

kontaktpersonen eens door en stuur deze nieuwsbrief door naar mensen waarvan u denkt dat  ze interesse hebben! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECT NAAR 

- Sterke  prijsdaling bij zonnepanelen 

- Buitenverlichting kan energiezuiniger met Klemko 

- Najaarsactie RIVUSOL zonneboilers met heatpipes  

- Ansmann standby-savers, echt 0 Watt in standby  

- ITHO CVE Eco-fan nu met draadloze ontvanger 

Sterke prijsdaling bij zonnepanelen in de afgelopen maanden 

De prijzen voor zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit zijn in de afgelopen 

maanden aanzienlijk (zo’n 20%) gedaald.  De bodem lijkt nu wel bereikt aangezien ze 

nu op en soms onder de kostprijs van de produktie  worden verkocht. Uiteraard werkt 

deze prijsdaling door  in de complete systemen die daardoor ook behoorlijk goedkoper 

zijn geworden. Zoals wij al in eerdere nieuwbrieven hebben vermeld levert een 

investering in zonnepanelen een heel wat beter rendement op dan een spaarrekening of 

belegging. Met deze prijsverlaging  is dit voordeel alleen nog maar toegenomen.  

Klik hier als u meer wilt weten over zonnepanelen op een pannendak. 

Klik hier als u meer wilt weten over zonnepanelen op een plat dak. 

Buitenverlichting kan veel energiezuiniger met Klemko 

Veel woningen zijn voorzien van buitenverlichting voor de sfeer of als een vorm van 

inbraakpreventie. Nu de avonden langer worden brandt de buitenverlichting langer 

waardoor het elektriciteitsverbruik toeneemt. Nieuw in ons programma zijn de 

professionele maar toch betaalbare schemer- en klokschakelaars van Klemko die er 

voor zorgen dat de verlichting niet onnodig brandt. Diverse modellen met instelbare 

lichtgevoeligheid, quarz -klok of zelfs met een radiografische DCF klok met automat. 

zomer/wintertijd.  U kunt heel wat elektriciteit besparen door: 

- energiezuinige spaarlampen of, beter nog, zuinige LED lampen te gebruiken 

- gerichte verlichting te gebruiken in plaats van rondom verlichting (schijnwerper/spot) 

- lampen alleen te laten branden als het al behoorlijk donker is (schemerschakelaar) 

- lampen alleen te laten branden op tijden dat u het nodig vind (klok) 

- lampen voor inbraakpreventie alleen te laten branden bij beweging (infrarood detectie) 

Klik hier voor zuinige buitenverlichting, schemer-, klok- en bewegingsschakelaars?>> 

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
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/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Zonneboilers+%28warmtapwater%26verwarming%29/Complete+setaanbiedingen+vlakkeplaat+zonnecollectoren/Plat-dak+Drukgevulde+systemen/45061500.html


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Najaarsactie Rivusol zonneboilers met vacuumbuis-heatpipes 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al aankodigden leveren wij sinds dit jaar ook de 

kwalitatief hoogstaande Rivusol zonneboilers met vacuumbuis collectoren met 

heatpipes. Nu het kabinet de subsidieregeling “Duurzame warmte voor bestaande 

bouw”, die tot eind 2011 zou doorlopen, plotseling heeft beeindigd heeft dat tot een 

stagnatie in de verkopen en installatie van zonneboilers geleid.  

Om de verkopen in nederland te stimuleren heeft Rivusol tot een interessante 

najaarsactie besloten; 

Tot 15 december geldt voor alle Rivusol zonneboilerpakketten een korting van 7% op 

de normale pakketprijzen!! 

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

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

 

Ansmann: standby-savers & GSM / iPhone laders 0-Watt in standby!! 

Standby-savers of standby-killers voor televisies, audio- en video apparatuur, computers 

en randapparatuur zijn er in meerdere soorten. Één ding hadden ze tot voor kort wel 

allemaal gemeen, ze gebruiken zelf ook stroom, zelfs wanneer ze in “standby” staan. 

Het eigen verbruik is weliswaar laag maar wel onnodig. Met de komst van de Ansmann 

(D) standby-savers is dat echter voorbij. Wanneer een Ansmann standby-saver het 

aangesloten apparaat uitschakelt schakelt hij daarna ook zichzelf volledig van het 

lichtnet af. Naast standby-savers voor televisie levert Ansmann ook een standby saver 

die voor allerlei apparaten kan worden gebruikt, voor computers (ook voor laptops en 

Apple computers) , magnetrons, broodbakmachines etc. Daarnaast levert Ansmann 

laders voor gsm’s en Aplle iPhone / iPhone met 0 Watt verbruik in standby!  

Ga direct naar de website voor standby-savers voor computers >> 

 Ga direct naar de website voor standby-savers voor televisies / video / audio>> 

Ga direct naar de webshop voor laders voor GSM, iPhone & iPod >> 

 

ITHO CVE Eco-fan 2, nu standaard incl. draadloze onvanger 

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 véél zuinigere ITHO ventilator heeft u al deze nadelen niet 

en vervanging is bijzonder eenvoudig, ook als u niet zo handig bent. Sinds juli 2011 

leveren wij deze ventilatoren standaard inclusief de ontvanger voor de draadloze 

bediening voor vrijwel dezelfde prijs (zender nog niet inbegrepen). 

Ga naar de website voor informatie over ventileren>> 

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

 

Tip 1 
Hebt u een vloerverwarming in uw woning? Wist u daar een 

aparte circulatiepomp op zit die in de meeste installaties het 

hele jaar door continu draait en wel 500kWh kan gebruiken? 

Met een automatische pompschakelaar voorkomt u dat. 

Installatie in 5 minuten,  terugverdiend binnen 2 jaar! 

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. 

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

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/Elektriciteitsproducten/Computerapparatuur/Standby-killers%2Fsavers+%26+Master-Slave+schakelaars/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/TV+%2F+video+%2F+audio+%2F+GSM+%2F+MP3/Standby-killers%2Fsavers+%26+Master-Slave+schakelaars/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/TV+%2F+video+%2F+audio+%2F+GSM+%2F+MP3/Standby-killers%2Fsavers+%26+Master-Slave+schakelaars/
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/Verwarming/Centrale+verwarming/Energiezuinige+pompen+voor+cv+ketels+en+vloerverwarming/Energiezuinige+CV+pompen/83010010.html
http://www.groene-energiewinkel.nl/Elektriciteitsproducten/Meten+%3D+Weten/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Over+ons/Privacy-beleid/

