
 

 

Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte heer van de Wouw, 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief die in het teken staat van ons eerste lustrum en 

van onze vernieuwde website.  

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar?Klik hier om deze email in uw browser te lezen 

  

De Groene-Energiewinkel bestaat 5 jaar en viert feest! 

Sinds september 2008 hebben wij vele klanten en bestellingen mogen verwelkomen 

op onze website en dat willen wij graag met u vieren! 
Ga naar onze website en lees meer over gratis cadeau's bij bestellingen!! 

  

Venieuwde website! 

Onze website www.groene-energiewinkel.nl was na vijf jaar behoorlijk verouderd en 

is totaal vernieuwd. Misschien valt het op het eerste gezicht niet op want de layout 

is vrijwel niet veranderd maar de onderliggende techniek is totaal vernieuwd. Het 

navigatie-systeem naar de produkten- en de informatie- pagina's is totaal 

veranderd en geschikt gemaakt voor touchscreens op tablets en smartphones. Op 

de "meer info" pagina's bij de produkten vind u nu soms meerdere foto's en 

documenten waardoor we, indien nodig, uitgebreidere informatie over dat produkt 

kunnen geven. 

Ook worden bij een aantal produkten bijbehorende produkten overzichtelijk getoond 

om het u gemakkelijker te maken. 

Neem een kijkje op onze vernieuwde website en meldt ons uw bevindingen! 

  

  

 

  Radiator klok/thermostaatknop voor maar € 

26,60 

Het stookseizoen gaat weer beginnen en het is zaak 

om geen ruimtes onnodig te verwarmen. 

Waarom zou u de badkamer en slaapkamers overdag 

verwarmen wanneer er toch niemand aanwezig is? 

Met deze radiator klok/thermostaatknop bepaalt u 

eenvoudig op welke dagen en uren een radiator wel of 

niet moet verwarmen. 

Als uw radiatoren al zijn voorzien van een thermostaat 

kraan dan is de "installatie" wel heel eenvoudig, oude 

knop losdraaien, deze nieuwe knop erop draaien en 

instellen maar.  

Meer weten of beter nog, direct bestellen, klik hier! 
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  Schemer-schakelaars voor buiten vanaf € 18,75 

Ook leverbaar met klok of bewegingsdetector. 

  

Met het korter worden van de dagen gaat de 

buitenverlichting langer branden. Natuurlijk gebruikt u 

al energiezuinige spaarlampen of LED lampen voor uw 

buitenverlichting, toch? Wat voor lampen u ook 

gebruikt, als ze langer branden dan nodig is verbruyikt 

u onnodig energie en dat kan op een jaar aardig 

aantikken. Met onze schemerschakelaars voor buiten, 

al dan niet gecombineerd met een klok of bewegings-

detector, weet u zeker dat uw lampen niet langer 

branden dan nodig is. Goed voor de levensduur van de 

lampen maar vooral voor uw energieverbruik. 

Meer weten over deze schemerschakelaars en andere 

energiezuinige buitenverlichting? Klik hier. 
 

  

  

 

  Zonnepaneel systemen vanaf 1 paneel tot vrijwel 

onbeperkt leverbaar. 

Ons programma zonnepaneel systemen is compleet 

herzien en bestaat uit betaalbare complete sets oor 

ieder budget en ieder huis. Met sets vanaf 1 paneel tot 

vrijwel onbeperkt en voor pannendaken of platte daken 

kunnen wij altijd een systeem leveren dat op uw huis of 

garage past. Zoals u van ons mag verwachten leveren 

wij alleen panelen en omvormers van echte, wereldwijd 

bekende, A-merken en geen onbekende panelen of 

omvormers met een zelf verzonnen merknaam. Zeker 

bij zelf montage verdient u de meeste sets al in ca 5 a 

6 terug. Spaargeld levert bij een investering in zonne-

panelen dus veel meer op dan bij de bank en u verlaagt 

uw vaste lasten zodat u maandelijks meer overhoud. 

Meer weten over complete sets met zonnepanelen? 

Klik dan hier en maak een keuze in het menu links voor 

pannendaken of platte daken. 
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  Glycol voor Zonneboilers en/of CV-systemen in 

sta-caravans en vakantiehuisjes 

De eerste nachtvorst zal niet lang meer op zich laten 

wachten en daarmee bevriezingsgevaar bij zonneboilers 

en CV-systemen in sta-caravans en vakantiehuisjes. 

Wanneer een zonnecollector, radiator of metalen leiding 

bevriest zal hij openbarsten en reparatie is meestal niet 

mogelijk of zeer duur. In deze systemen moet dan ook 

anti-vries worden toegepast. Bij gecombineerde 

tapwater-systemen moet dat een niet giftige, milieu-

vriendelijke soort zijn en daarvoor leveren wij diverse 

soorten Polypropyleen Glycol. Voor vacuumbuis 

collectoren met heatpipes leveren wij een speciale hoge 

temperatuur versie. Aangezien de vorstbestendigheid na 

enige jaren afneemt dient u de Glycol minimaal om het 

jaar te controleren en daarvoor leveren wij een speciale 

propyleen glycol tester. 

Meer weten over glycol en testers? Klik hier. 
 

  

 

  Waterway RVS ribbelbuizen met HT isolatie 

Gaat u een zonneboiler of een houtkachel met een 

aansluiting op uw cv installeren? Dan moet u leidingen 

gaan aanleggen met isolatie die bestand moet zijn 

tegen temperaturen van ver over de 100 graden. Dat 

kan natuurlijk met koperen buis, knelkoppelingen en 

speciale, Hoge Temperatuur, leidingisolatie maar het 

gaat veel beter en sneller met deze dubbele rvs (roest 

vast staal) ribbelbuizen die al voorgeisoleerd zijn. 

Leverbaar in lengtes tot wel 50m. Veel sneller te leggen 

geen koppelingen (lekkages) tussen begin en eind en 

uiteindelijk niet duurder. De professionele installateurs 

in Duitsland gebruiken al jaren geen koper meer. 

Meer weten over deze duitse kwaliteitsmaterialen? 

 

  

Groene-Energiewinkel bv, Kloosterstraat 25A, 4901HR, Oosterhout, 

Nederland 

 www.groene-energiewinkel.nl 

Geen belangstelling meer? Klik hier Uitschrijven / Gegevens wijzigen. 
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