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Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte , 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over: 

 

Zomerklussen die echt energie en/of water besparen! 

 

De zomermaanden zijn de beste periode voor klussen die (deels) buitenshuis 

moeten worden gedaan. Meestal wordt er dan gelijk gedacht aan zonnepanelen 

voor het opwekken van elektriciteit. Zonneboilers voor het opwekken van warm 

water en voor ondersteuning van de verwarming worden snel populairder want 

daarmee kan veel gas worden bespaard en dat is meestal het grootste deel van de 

jaarlijkse energie-rekening. 

In deze nieuwsbrief treft u een aantal produkten aan die nieuw zijn in ons 

assortiment, snel en eenvoudig zijn toe te passen en in sommige gevallen 

zelfs comfortverhogend werken.  

 

 

  

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. 

  

  

 
  

  

 

  Solatube daglichtsystemen, het beste en 

prettigste licht in huis zonder energiekosten! 

 

Uitgebouwde woonkamers, kamers met kleine ramen of 

binnenruimtes zonder ramen. Allemaal situaties waar 

het licht te wensen over laat en waar zelfs overdag de 

verlichting regelmatig aan moet. Met een Solatube 

daglicht systeem kan daar in veel gevallen iets aan 

worden gedaan. Op het pannen/plat-dak of op een 

zijmuur wordt een speciaal vormgegeven Solatube 

lichtkoepel geplaatst van 25 of 35 cm die het licht uit 

alle richtingen in de Solatube buis weerkaatst. Die buis 

is van binnen voorzien van een speciale spiegelcoating 

die het licht naar binnen kaatst waar een speciale 

kunststof plaat zorgt voor een verspreiding in de 

ruimte. Ondanks de geringe afmetingen van de koepel 

en buis komt er ongelooflijk veel licht naar 

binnen. Solatube daglicht systemen zijn inbraakveilig, 

laten nauwelijks warmte naar binnen en geven geen 

ongewenste inkijk van buitenaf waardoor ze ook zeer 

geschikt zijn voor bad- of kleedruimtes. 

Klik hier voor info over Solatube daglichtsystemen. 
 

  

  

 

  Neoperl doorstroombegrenzers voorkomen water-

verspilling en zorgen voor een goede verdeling. 

 

Onnodig watergebruik is een verspilling maar als het 

warm water betreft kost het ook nogeens veel gas, 

stookolie of elektriciteit. Als een of meer kranen ver 

open staan en veel water doorlaten kan er door 

drukverlies bij andere kranen of douches te weinig 

(warm) water overblijven voor een comfortabel 

gebruik. In woonhuizen komt dit al voor maar het is 

zeker een veel voorkomend probleem op campings. 

Met gepatenteerde zwitserse Neoperl doorstroom-

begrenzers in uw waterleidingen of douche-koppen kunt 

u het ervoor zorgen dat geen enkele kraan of 

douche teveel water door kan laten waardoor het 

"eerlijker" wordt verdeeld. Op die manier is er op alle 

tappunten (warm) water voorhanden zonder dat u direct 

een grotere ketel of boiler hoeft te installeren. Een win-

win-win situatie; overal tegelijk water ter beschikking, 

geen onnodige investeringen en een forse energie-

besparing. Klik hier voor meer informatie. 

   
 

  

  

 

  Zwembadverwarming met gratis zonne-energie 

 

Een permanent zwembad of een tijdelijk opzet-

zwembad in uw tuin is maar wat prettig in de zomer. 

Zonder bijverwarming is het zwembad echter maar een 

paar weken per jaar aangenaam en een bijverwarming 

is dan een uitkomst. Uiteraard niet met dure en milieu-

onvriendelijke oplossingen zoals met gas of elektriciteit 

maar gratis met behulp van de zon. Wij leveren 

betaalbare kunststof zonnecollectoren in ons 

programma speciaal voor zwembadverwarming. Deze 

collectoren hebben als groot voordeel dat u deze ook 

direct voor gechloreerd zwembadwater kunt gebruiken 

zonder dure hulpinstallaties en warmtewisselaars. 

Mocht u echter van plan zijn om een zonneboiler te 

installeren met verwarmingsondersteuning dan laat die 

zich uitstekend combineren met een zwembad-

verwarming. Verleng uw zwemseizoen van een paar 

weken naar meerdere maanden voor minimale kosten. 

Kijk op onze website voor meer informatie. 

Of ga direct naar de webshop. 
 

  

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verlichting/daglicht-systemen/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/water/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zwembadverwarming_informatie/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zwembadverwarming/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/


 

  Energy-Master Fuse Protector 

 

Heeft u een caravan, kampeerauto of jacht en gebruikt 

u de 230V lichtnetaansluiting op de camping of in een 

jachthaven? Dan heeft u waarschijnlijk ook weleens 

zonder stroom gezeten doordat de zekering was 

gesprongen omdat u per ongeluk meer stroom 

verbruikte dan toegestaan. Met de Energy-Master Fuse 

Protector hoeft u daar niet bang meer voor te zijn. Bij 

aankomst stelt u eenvoudig in hoeveel stroom u mag 

gebruiken. Wanneer u iets teveel stroom gebruikt 

waarschuwt de Energy-Master Fuse Protector zodat 

u snel iets kunt uitschakelen maar als u echt teveel 

verbruikt dan schakelt hij uit voordat de zekering van 

de camping of jachthaven dat doet. 

Klik hier voor informatie over de diverse modellen van 

de Energy-Master Fuse Protector. 
 

  

  

 

  Douche warmtewisselaar, bespaar tot 65% 

 

Een douche warmtewisselaar kan tot liefst 65% van de 

energie terugwinnen  uit het afvoerwater en bespaart zo 

enorm op de gasrekening. In een gemiddeld huishouden 

is ongeveer 20% van de gasrekening voor het warme 

water en de rest voor de verwarming. Het warme water 

is grotendeels voor de douche dus een besparing van 

65% daarop is aanzienlijk. Een douche warmte-

wisselaar is een passief apparaat dat zelf geen energie 

verbruikt en gaat in principe de gehele levensduur van 

een huis mee. Ze zijn dan ook heel populair bij 

nieuwbouw maar ook steeds meer bij verbouwingen en 

renovaties. 

Ga direct naar de webshop voor informatie over de 

douche warmtewisselaars. 

 

  

  

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

Nederland 

 www.groene-energiewinkel.nl 
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