
 

 

Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte heer van de Wouw, 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief die in het teken staat van 

 

ENERGIEZUINIG, STIL en COMFORTABEL VENTILEREN  

 

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! 

Tijdens de maand oktober, dus nog enkele dagen, ontvangt u gratis 

cadeau's bij uw bestellingen. 
Ga naar onze website en lees meer over gratis cadeau's bij bestellingen!! 

  

Meer weten over energiebesparing of duurzame energie? 

Bezoek onze website www.groene-energiewinkel.nl en kies links in het menu 

"Ga naar productinformatie". Daaronder vind u een aantal categoriën met 

achtergrond informatie over de mogelijkheden om energie of water te besparen of 

om zelf duurzame energie op te wekken. Neem een kijkje op onze vernieuwde 

website en meldt ons uw bevindingen! 

  

  

 

  ITHO CVE Eco-fan 2 renovatieset 

Nu het stookseizoen weer gaat beginnen is het zaak 

om voldoende te ventileren voor een gezond leef-

klimaat maar niet teveel om onnodig warmteverlies te 

voorkomen. 

Met mechanische ventilatie in de woning is dat goed te 

regelen en met de zeer stille (vrijwel onhoorbare) 

energiezuinige ITHO CVE Eco-fan ventilatoren 

realiseert u dat eenvoudig. Naast de losse CVE ECo-

fan ventilatoren met draadloze afstandsbedieningen 

die in prijs zijn verlaagd is er nu ook een complete 

renovatieset inclusief nieuwe plafond en muur 

ventielen voor een speciale aktieprijs. 

Meer weten of beter nog, direct bestellen, klik hier! 
 

  

http://ymlp272.net/zkKlxx
http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/
mailto:info@groene-energiewinkel.nl
http://www.groene-energiewinkel.nl/ventilatie/mechanische-ventilatie/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/


 

  ITHO CVD RFT energiezuinige Dakventilator. 

  

Wanneer u in uw woning geen ruimte heeft voor een 

gewone ITHO CVE Eco-fan, bijvoorbeeld bij woningen 

met een plat dak zonder zolder, dan is de ITHO CVD 

RFT dakventilator de oplossing. Net zo stil en energie-

zuinig en hij werkt met dezelfde draadloze afstands-

bedieningen waardoor u deze ook op iedere gewenste 

plaats kunt bedienen, bijvoorbeeld in de keuken, 

badkamer en/of toilet. De nieuwe ITHO CVD RFT is de 

perfecte oplossing voor een stille en energiezuinige 

ventilatie. 

Meer weten over de ITHO CVD RFT? Klik hier. 

 

  

  

 

  Intellivent, de intelligente badkamer ventilator 

In een keuken maar vooral in de badkamer is een 

goede ventilatie noodzakelijk om het vocht te 

verwijderen. Wanneer de woning niet is voorzien van 

een centrale afzuiging wordt er vaak een plafond of 

muurventilator toegepast. Meestal betekent dat veel 

lawaai, tegen-vallende ventilatie en geen goede 

mogelijkheid om ze lang genoeg maar niet te lang te 

laten draaien. 

Met de Intellivent ventilator is dat allemaal verleden 

tijd. Uitermate stil door zeer hoge kwaliteit zweedse 

lagers (5 jaar garantie!) in een zeer zuinige motor, 

toerenregeling, een ingebouwde naloop-timer 

en een ingebouwde vochtigheidssensor 

waardoor de ventilator blijft draaien totdat de 

luchtvochtheid het gewenste niveau heeft bereikt.  

 

Meer weten over de Intellivent? Klik hier. 
 

  

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/ventilatie/mechanische-ventilatie/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/ventilatie/badkamer-en-toilet-ventilatie/p-1a/72301270--intellivent-ventilator-wit.html


 

  Andere nieuwe produkten in ons programma: 

 

- GEWE zonnecollectoren met heatpipes; 

   een nieuwe lijn zeer betaalbare en goede zonne- 

   collectoren voor zonneboilers staat reeds op onze 

   website, de bijbehorende RVS boilers en complete 

   zonneboiler systemen volgen binnen 1 à 2 weken. 

 

- BenQ zonnepanelen met zéér hoge opbrengst; 

   waar de meeste zonnepanelen met afmetingen van 

   165 bij 100 cm niet boven de 250 - 270 Wp komen 

   halen de BenQ zonnepanelen in dezelfde maat liefst 

   330Wp. Dat maakt ze uitermate geschikt voor kleine 

   daken waar toch een hoge opbrengst gewenst is. 

 

- Klöber kunststof pannendak 

dakdoorvoeren; voor 

   leidingen/kabels van zonneboilers of zonnepanelen 
 

  

 

  Magazijn seizoensopruiming 

 

Een aantal produkten in ons programma zijn seizoens-

gebonden en worden niet het hele jaar verkocht. Buiten 

het seizoen willen we die voorraad graag beperken. 

- Zwembadverwarming magazijn opruiming 

   We hebben nog een aantal OKU kunststof zonne- 

   collectoren speciaal voor zwembadverwarming. 

   Deze bieden wij nu aan met een speciale korting 

   op basis van op=op. Als u volgend jaar vroeger en 

   langer wilt genieten van een aangenaam verwarmd 

   zwembad sla dan nu uw slag. 

  

   
 

  

Duurzame Waardekaart, nu gratis voor de eerste 100 aanmelders! 

Koop je liever bewust? De Duurzame Waardekaart is een voordeelpas (t.w.v. € 

6,50) van de Stichting Duurzame Waarden waarmee je korting krijgt (meestal 10% 

of meer) op bepaalde artikelen bij honderden webshops. De ca 45.000 

leden/gebruikers van een Duurzame Waardekaart kunnen bij een groot aantal 

aangesloten bedrijven een interessante korting krijgen op duurzame produkten of 

diensten. De Groene-Energiewinkel is al enkle jaren aangesloten bij de Duurzame 

Waardekaart en in het kader van ons 5-jarig jubileum mogen wij 100 digitale 

kaarten gratis weggeven. 

Maar wees er snel bij want op=op!! 

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/losse-onderdelen/vacuum-buis-heatpipe-zonnecollectoren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/losse-onderdelen/waterway-en-wip-flex-rvs-ribbel--en-spiraal-buizen-en-dakdoorvoeren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zonnepanelen--pv-systemen-elektriciteit/losse-onderdelen/bekabeling-connectoren-installatie-hulpmaterialen/kabel-dakdoorvoeren-verlaagde-ventilatie-afvoeren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zwembadverwarming/p-1a/
http://www.waardekaart.nl/campaign/GEW-NB100
http://www.waardekaart.nl/campaign/GEW-NB100


 

  Cycle for Light in Ethiopië 

In onze nieuwsbrief geven we regelmatig ruimte aan 

goede doelen die een raakvlak hebben met ons bedrijf. 

Deze maand is dat de Solar Energy Foundation die al 

sinds 2005 met haar zonne-energie-oplossingen een  

bijdrage levert aan de algemene ontwikkeling van de 

inwoners van het Ethiopische. Concreet betekent dit dat 

er zonne-energiesystemen worden, aangeschaft, 

geplaatst en onderhouden door Ethiopische engineers. 

In november 2013 rijdt het Cycle for Lightteam, met 

zowel Ethiopiërs als Nederlanders, in Ethiopië een 

fietssponsortocht van 360 km. De opbrengst komt in 

zijn geheel ten goede aan het goede werk van de Solar 

Energy Foundation in Ethiopië. Alle soorten bijdragen 

aan een structureel zonnigere toekomst voor de 

bewoners in de dorpen van Ethiopië zijn uiteraard van 

harte welkom! Voor € 50,- kan een gezin al –via 

mikrokrediet- een solarsysteem aanschaffen. U kunt de 

deelnemers aan de fietstocht sponsoren door een 

bedrag per kilometer te doneren.  

Kijk voor meer informatie over het werk en resultaten 

van de stichting op www.solar-energy-foundation.org 

en www.solar-energy-foundation.nl. 

De Cycle for Light fietstocht is inclusief de 

voorbereidingen te volgen via de reislog 

(http://cycleforlight.reislogger.nl/notificatie), waar je 

ook editie 2012 nog vindt, en op facebook 

(www.facebook.com/cycleforlight). 
 

  

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

Nederland 

 www.groene-energiewinkel.nl 

Geen belangstelling meer? Klik hier Uitschrijven / Gegevens wijzigen. 
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