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Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte , 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over: 

 

Energie en/of water besparen voordat de winter invalt! 

 

Oktober en November lenen zich nog om buiten te klussen dus als u nog plannen 

heeft voor het installeren van een zonneboiler (voor warm water en/of verwarming) 

of zonnepanelen (voor elektriciteit) dan kunt u beter niet te lang meer wachten.  

Denk ook eens aan schemerschakelaars voor uw buitenverlichting, al dan niet 

gecombineerd met bewegingssensoren, om uw buitenverlichting niet onnodig te 

laten branden. 

 

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. 

  

  

 

  Zelf zonnepanelen installeren is goed te 

doen met de juiste hulpmiddelen. 

 

Om zonnepanelen aan te sluiten op de kabels 

die naar de omvormer lopen en om de kabels 

op de omvormer aan te sluiten worden 

meestal MC-4 connectoren gebruikt. Het 

monteren van die connectoren hoort met een 

speciale krimptang te gebeuren en dat komt 

echt nauw want bij een verkeerde 

montage loopt niet alleen de opbrengst van 

de panelen terug  maar bovendien ontstaat 

er een serieus risico voor brand en daar zijn 

helaas al heel wat voorbeelden van. 

Wij monteren al jaren connectoren met de 

originele (dure) krimptangen voor klanten 

die bij bij ons kabels en connectoren kopen 

maar nu hebben we ook goede en betaalbare 

tangen waarmee u dat zelf kunt doen. 

Leverbaar als losse striptang (€ 77,50) en 

krimptang (€ 58) maar ook als aantrekkelijke 

set voor € 125. 

Klik hier voor meer informatie. 

   
 

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zonnepanelen--pv-systemen-elektriciteit/losse-onderdelen/bekabeling-connectoren-installatie-hulpmaterialen/bekabeling-en-connectoren-voor-zonnepanelen-op-het-dak/p-1a/47183226--pv-startset-voor-installateurs-en-doe-het-zelvers.html
http://www.groene-energiewinkel.nl/


  

  

 

  Zonneboiler AKTIE voor nog scherpere prijzen 

 

Sinds 2008 leveren wij zonneboilers met Clearline 

vlakke plaat collectoren en rvs boilers van De Jong 

Gorredijk. De Clearline vlakke plaat collectoren (UK) 

worden meestal met gootstukken in een pannendak 

gemonteerd en zien er dan net zo uit als Velux 

dakraam. Een zeer fraaie oplossing voor daken die 

gezichtsbepalend zijn en bovendien leveren ze een 

uitstekende opbrengst. Gecombineerd met de beste 

europese rvs boilers van De Jong Gorredijk (NL), 

een Sorel zonneboiler besturing (D), een 

pompgroep met een pomp van CPA (D) of Wilo 

(D)leveren wij een oerdegelijk volledig europees 

systeem met een zeer hoge opbrengst waar u 

tientallen jaren plezier van zult hebben. Wij 

kunnen een aantal van deze sets ook als 

LEEGLOOP-systeem leveren voor nog lagere prijzen, 

vanaf ca € 1400 incl btw, deze staan echter (nog) 

niet op onze website. Neem kontakt 

op voor informatie over onze leegloopsystemen. 

Voor informatie over onze andere zonneboilers. 
 

  

 

  Schemerschakelaars voor buiten vanaf € 18,75. 

Ook leverbaar met klok of bewegingsdetector. 

  

Nu de schemering weer vroeger invalt gaat de 

buitenverlichting weer langer branden. Gebruikt u 

daarvoor nog gloeilampen of halogeen lampen? 

Bedenk dat spaarlampen en zeker LED lampen 

aanzienlijk minder stroom gebruiken en dat ziet u 

terug in uw jaarlijkse afrekening. 

Om ervoor te zorgen dat uw buitenverlichting niet 

onnodig lang brandt kunt u gebruik maken van 

automatische schemerschakelaars al dan niet 

gecombineerd met een ingebouwde schakelklok of 

bewegingsdetectie. 
Klik hieronder voor: 

- informatie over energiezuinige buitenverlichting 

- informatie over tijd- en schemerschakelaars 

- informatie over beweging- en schemerschakelaars  

  
 

  

  

 
  

  

  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 

http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verlichting/buitenverlichting-energiezuinig/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verlichting/tijd--en-schemerschakelaars/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verlichting/beweging--en-schemerschakelaars/p-1a/


 

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. 

 

  

  

 

  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. 

 

  

 

 

  Klöber dak doorvoerpannen voor zonneboiler leidingen 

  

Wanneer de collectoren van een zonneboiler op een pannen-

dak worden gemonteerd moeten de leidingen door het dak 

naar de boiler binnen worden gevoerd. Soms wordt daarvoor 

een ventilatiepan gebruikt waar een gat in wordt gemaakt of 

er wordt met lood en Flexim (speciale pasta voor 

dakpannen) zelf iets gemaakt. Afgezien van het feit dat dit 

er meestal slordig uitziet is het twijfelachtig of dat 20 jaar of 

langer (als de garantietermijn al lang voorbij is) waterdicht 

blijft. Met de speciale Klöber dakdoorvoerpannen voor 

solarleidingen lost u dit een een keer op. Keurig afgewerkt 

en langdurig waterdicht. De Klöber dakdoorvoerpannen voor 

solar leidingen zijn leverbaar in uitvoeringen voor enkele of 

voor dubbele leidingen en zowel in antractiet als in rood en 

bovendien in twee maten. Voor vrijwel ieder merk en model 

dakpan is er wel een passende doorvoer leverbaar. De 

doorvoerpannen zijn geheel van kunststof en eenvoudig aan 

de vorm van de dakpannen aan te passen. Aan de onderzijde 

is de slib voorzien van een metalen strip met een sterke 

kleeflaag zodat deze goed op de pannen aansluit tegen 

opwaaiende regen. 

Klik hier voor meer informatie over de Klöber dakdoorvoeren 

  
 

  

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

Nederland 

 www.groene-energiewinkel.nl 

  
 

 

 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/verlichting/daglicht-systemen/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/douche-warmte-terugwinning/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/douche-warmte-terugwinning/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/

