
Geachte  heer / mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief, ditmaal in het teken van het ZELF OPWEKKEN VAN DUURZAME ENERGIE MET 

BEHULP VAN DE ZON OF WIND en CADEAU-TIPS voor Sinterklaas en Kerstmis. 

 

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 

kontakten eens door en stuur deze nieuwsbrief door naar mensen waarvan u denkt dat ze ook interesse hebben! 
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Zonnepanelen nog nooit zo goedkoop! 

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

jaren zoveel gedaald dat u helemaal geen subsidie meer nodig heeft om ze binnen een 

redelijke termijn (<< 10 jaar) terug te verdienen. Zeker als u over spaargeld beschikt dat 

u niet direct nodig heeft levert een investering in zonnepanelen een veel hoger 

rendement op dan een spaarrekening en bij beleggen is het helemaal onzeker. 

Met zonnepanelen verlaagt u bovendien u maandelijkse vaste lasten omdat u minder 

voorschot voor elektriciteit hoeft te betalen. Een startsysteem leveren wij al vanaf € 499! 

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. 

Nieuwe windturbines (windmolens) met kleine schade, AKTIE 

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. 

Bij de europese distributeur liggen nog enkele nieuwe 300W, 400W en 500W modellen 

met onschuldige beschadigingen die wij voor een speciale prijs kunnen aanbieden. 

Bijvoorbeeld: een complete set met een 300Watt windturbine voor maar € 575,-!  

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

http://www.groene-energiewinkel.nl/Nieuwsbrief/
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/Windturbines+%28windmolens%29/Windturbines+netgekoppeld/


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nog ca. 3 weken 7% korting op Rivusol zonneboilers met heatpipes 

Naast de Clearline zonneboilers met vlakke plaat collectoren leveren wij sinds dit jaar 

ook de kwalitatief hoogstaande Rivusol zonneboilers met vacuumbuis collectoren met 

heatpipes. Het grote voordeel van vacuumbuiscollectoren met heatpipes is dat ze bij 

lage buitentemperaturen (in de winter dus) een hoger rendement opleveren dan vlakke 

plaat collectoren en daarom ook worden gebruikt voor verwarmingsondersteuning.  

Om de verkopen in 2011 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 zoals vermeld op onze website!! 

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

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

 

Is uw zonneboiler voldoende beschermd tegen vorst? 

De komende maanden zullen we ongetwijfeld weer strenge vorst gaan meemaken en 

dan loopt u het risico van vorstschade bij uw waterleidingen/kranen buiten en in 

onverwarmde ruimtes. 

 Maar hoe zit dat bij een zonneboiler? Een zonnecollector op het dak die bevriest kunt u 

weggooien en vervangen kost veel geld en tijd. Een zonneboiler met een goed 

geinstalleerd leegloopsysteem heeft daar meestal geen last van maar een drukgevuld of 

continu gevuld systeem wel dus daar zit als antivries polypropyleen Glycol in. 

Het Glycol gehalte moet u wel regelmatig (om de 1 a 2 jaar) controleren want dat breekt 

af als gevolg van de hoge temperaturen (>200 graden Celsius) die in de zomer kunnen 

optreden. Indien nodig moet u Glycol bijvullen maar hoe weet u of dat nodig is? 

Wij leveren een speciale Tester voor Propyleen Glycol voor maar € 18,- 

Ga naar de webshop voor Glycol en voor de Tester voor Propyleen Glycol>> 

 

Cadeau-tips voorSinterklaas of 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 

om te krijgen en die bovendien bijdragen aan energiebesparing of aan een duurzamer 

milieu. 

Zowel voor kinderen als voor volwassenen en met prijzen vanaf € 3,20 kunt u ook met 

een beperkt budget altijd wel iets vinden. 

De verzendkosten? Als uw bestelling in een envelop past € 4,00 en anders € 6,75. 

 

Kijk op onze website voor informatie over onze cadeau-tips >> 

 

Tip 1 
Staan er bij u in huis regelmatig deuren onnodig open 

waardoor veel warme lucht in huis omhoog gaat en u dus 

onnodig veel moet stoken? Wij leveren handige deurdrangers 

die u zonder boren of schroeven op de meeste deuren kunt 

gebruiken. Terugverdientijd binnen enkele weken!! 

Kijk op onze website voor deze deurdrangers 

Tip 2 
Hoe weet u waneer en hoe lang u moet ventileren voo reen 

gezonde luchtkwaliteit? Te weinig ventileren is niet gezond 

maar te lang ventileren kost veel warmte en verhoogt dus de 

stookkosten. Met een van onze betaalbare CO2 meters, die 

ook veel worden toegepast in scholen en kinderdagverblijven, 

weet u precies of u voldoende ventileert of niet.  

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/Zonneboilers+%28warmtapwater%26verwarming%29/Losse+onderdelen/Besturingen%2C+pompen+en+toebehoren/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Cadeau-tips/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Isolatiematerialen/Hang+%26+Sluitwerk/Deurdrangers/
http://www.groene-energiewinkel.nl/Ventilatie/Kooldioxide+%28CO2%29+meters/

