
Geachte heer/mevrouw, 
 

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2013, geheel in het teken van het BESPAREN OP 

ELEKTRICITEIT EN GAS EN VOOR HET ZELF OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT. 
 

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, 

Facebook of LinkedIn  kontakten eens door en stuur deze nieuwsbrief door naar mensen waarvan u denkt 

dat ze ook interesse kunnen hebben! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Tip 1 
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 voor een handig hulpmiddel om te 
ontluchten zonder knoeien en voor een automatisch 
ontluchtingskraantje voor op uw radiatoren. 

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.  
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- Zonnepaneel prijzen op dieptepunt èn 15% subsidie 

- Elektronische klok/thermostaat voor uw radiatoren 

- Instelbare pompschakelaar voor uw vloerverwarming  

- Alfa-Mix Hotfill voor wasmachine ofvaatwasser 

- Black & Decker TLD100 warmteverliesmeter 

Zonnepaneel prijzen op historisch dieptepunt en 15% subsidie ! 

De prijzen voor zonnepanelen  zijn het afgelopen jaar gedaald tot een historisch 

dieptepunt. Bovendien kunt u tot eind 2013 nog 15% subsidie krijgen (max € 650) 

waardoor u de investering in 6-8 jaar terugverdient. Zeker als u over spaargeld beschikt 

levert een investering in zonnepanelen een veel hoger rendement op dan een 

spaarrekening. Met zonnepanelen verlaagt u bovendien u maandelijkse vaste lasten 

omdat u minder voorschot voor elektriciteit hoeft te betalen. Helaas dreigt de EEG in de 

loop van 2013 een importheffing in te voeren net zoals de VS (daar 250%!) en dan is het 

afgelopen met deze lage prijzen. 

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. 

Elektronische klok/thermostaat voor uw radiatoren 

In de meeste woonhuizen is de centrale verwarming de gehele dag aan om de 

woonkamer, keuken en andere centale ruimtes te verwarmen. Als gevolg daarvan staat 

ook de verwarming in de slaapkamers, badkamer etc. de gehele dag aan terwijl daar 

overdag niemand aanwezig en dat is uiteraard onnodig energieverbruik. Natuurlijk kunt 

u iedere ochtend handmatig de verwarming terugdraaien in die ruimtes en weer 

opendraaien als het nodig is maar in de praktijk doen weinig mensen dat en als ze het 

wel doen dan vergeten ze vaak weer om de kranen op tijd weer open te draaien.  

Met deze klok/thermostaatknop is dat verleden tijd. U kunt eenvoudig voor iedere dag 

apart (of voor alle werkdagen ineens of voor de weekenddagen) instellen vanaf welke 

tijd 's-morgens de radiator moet verwarmen (bijvoorbeeld een half uur voor het 

opstaan) en tot hoe laat (bijvoorbeeld als iedereen naar het werk/school gaat) en voor 

's-avonds kunt u dat ook weer instellen! En dat voor maar € 26,60! 

Klik hier als u meer wilt weten over deze slimme elektronische klok/thermostaat>> 

Instelbare pompschakelaar voor uw vloerverwarming 

Heeft u vloerverwarming in uw huis? Lees dan vooral even verder! Vrijwel iedere 

vloerverwarming of muurverwarming heeft een eigen circulatiepomp die meestal is 

gemonteerd bij de verdeler van alle slangen die door de vloer lopen. Bij de meeste 

installaties draait deze pomp het gehele jaar door. Een 50 Watt pomp gebruikt per jaar 

al 440 kWh aan elektriciteit maar veel pompen gebruiken meer dan 50 Watt. Het is 

natuurlijk onzin om die pomp in de zomer te laten draaien of in het voor- en najaar en in 

de winter op momenten dat de ketel helemaal niet brandt. Met deze pomschakelaar 

draait de circulatiepomp alleen wanneer dat nodig is. De pomp-schakelaar steekt u in de 

wandkontaktdoos (stopkontakt) waar nu de pomp in zit en dan steekt u de stekker van 

de pomp weer in de GEW-pompschakelaar. De temperatuursensor van de 

pompschakelaar klemt u om de aanvoerleiding vanaf de ketel en klaar bent u, de 

installatie hoeft nog geen 5 minuten te kosten en gaat zonder gereedschap. U kunt zelf 

de gewenste temperatuur (tussen 25 en 55 graden Celsius) bepalen waarop de pomp 

moet inschakelen (meestal 35-40 graden). De besparing op het elektriciteitsverbruik is 

meestal meer dan 50% dus in ongeveer 1 jaar hebt u de aanschaf al terugverdiend. 

Deze pompschakelaar zorgt er voor dat de pomp, ook als er helemaal geen 

warmtevraag is zoals in de zomer, minimaal een keer per 14 dagen enkele minuten 

draait om te voorkomen dat de pomp gaat vastzitten door te lange stilstand. 

Ga direct naar de webshop voor de GEW-Instelbare pompschakelaar>> 

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 
 

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 € 54,95 

en verdient zich snel terug. 

Kijk op onze website voor informatie over de Black & Decker TLD100 >> 
 

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