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Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte heer/mevrouw, 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over: 

 

Herfst activiteiten om energie te besparen! 

 

Nu de wintertijd is ingegaan dringt het besef van de komende winter en de start van het 

stookseizoen bij iedereen nadrukkelijk door. In de komende 4 maanden wordt het grootste 

deel van uw jaarlijkse energiekosten bepaalt want de stookkosten vormen daarin verreweg de 

hoofdmoot.  

In deze nieuwsbrief staan een aantal produkten waarmee u nu nog aan de slag kunt om de 

stookkosten te beperken. 

Onze volgende nieuwsbrief (tweede helft november) zal grotendeels in het teken staan van 

simpele aanpassingen aan uw centrale verwarming waarmee u de stookkosten verder 

kunt verlagen met behoud van comfort of zelfs een verbetering daarvan. 

 

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. 

  

  

  

 

  Tesa Moll vensterfolie, "dubbel-glas" voor een 

prikkie! 

 

Bij enkelglas ramen voel je aan de binnenkant dat het 

kouder is en er gaat dan ook heel veel warmte door het 

glas verloren naar buiten. Heeft u nog ramen of vensters 

met enkel glas waarbij vervanging voorlopig niet gaat 

gebeuren, vanwege de kosten of omdat u de woning huurt 

en daar geen invloed op heeft? Wilt toch isolatie voor de 

ramen om energie te besparen en het comfort te 

verhogen? Dan leveren wij met Tesa Moll vensterfolie de 

oplossing. Voor een paar euro per raam heeft u in geen tijd 

een volledig doorzichtige folie die op het kozijn wordt 

geplaatst en net als dubbel glas voor een zeer goede 

isolatie zorgt. 

Klik hier voor meer informatie. 

   
 

  

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/isolatiematerialen/ramen-en-vensters/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/


  

 

  Voorkom onnodige tocht in huis, gebruik 

deurdrangers 

 

Door tocht in huis verdwijnt veel warme lucht uit de 

verwarmde ruimtes naar boven en gaat daar, voornamelijk 

via het dak, verloren. Door de deuren in de woning zoveel 

mogelijk gesloten te houden voorkomt u onnodig 

warmteverlies uit ruimtes die u behaaglijk wilt houden zoals 

woonkamer. Voor veel mensen, en zeker bij kinderen, is het 

geen automatisme om de deur telkens achter zich te sluiten 

en dan is een deurdranger of deurveer een uitkomst. 

Wij leveren een aantal verschillende deurdrangers en 

deurveren. Sommigen daarvan kunt u zelfs zonder boren of 

schroeven plaatsen en aan het einde van de lente ook zo 

weer verwijderen. 

Voor informatie over onze deurdrangers/deurveren. 

 

  

  

 

  Radiatorfolie voorkomt onnodig warmteverlies. 

  

Radiatoren staan normaal gesproken voor of tegen een muur 

of voor een raam (schuifpui). Een radiator wordt meestal zo'n 

60 tot 80 graden warm en geeft zijn warmte in alle richtingen 

af dus ook aan die muur of aan dat raam. Die 

oppervlakte wordt daardoor veel warmer dan de ca 20 graden 

die in een ruimte gewenst is en daardoor zal er, zelfs bij een 

goed geisoleerde muur of raam, meer warmte ontsnappen 

dan nodig is. Wij leveren diverse soorten radiatorfolie die op 

de muur of (veel beter) tegen de achterkant van radiator 

worden bevestigd en die de straling van de radiator naar 

achteren weerkaatsen en zo voor een grote besparing zorgen. 

Goedkoop, eenvoudig te plaatsen zonder speciaal 

gereedschap en snel terugverdiend. 

Voor informatie over onze radiatorfolies klikt u hier.  

  

 

  

  

 
  

  

 
  

  

  

  

  

 
  

Zonneboiler & zonnepanelen specialist! Denk aan de 

vorstbescherming van uw zonneboiler. 

 

Sinds onze start in 2008 zijn wij uitgegroeid tot een van de 

best gesorteerde leveranciers op het gebied van 

energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de 

Benelux. Zeker op het gebied van zonneboilers hebben we zeer 

uitgebreid assoriment zonnecollectoren, boilervaten, 

besturingen en allerlei leidingen, koppelingen en installatie 

materialen. 

Nu de kans op vorst steeds groter wordt is het zaak om de 

collectorvloeistof in uw zonneboiler te testen zodat u zeker 

weet dat die bij strenge vorst niet gaat bevriezen want dat is 

meestal het einde van uw collector(en) op het dak. Voor maar 

€ 18,50 leveren wij een speciale tester voor propyleen glycol 

zoals die wordt gebruikt in zonneboilers. Let op; testers voor 

ethyleen glycol (koelvloeistof in auto's) kunt u hiervoor niet 

gebruiken!! Indien nodig leveren wij vele soorten propyleen 

glycol voor het bijvullen of verversen van uw systeem. 

Klik hier voor meer info over solar vloeistoffen. 

http://www.groene-energiewinkel.nl/isolatiematerialen/hang--en-sluitwerk/deurdrangers/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/radiatorfolie-en-leidingisolatie/p-1a/?xy=0;137
http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/losse-onderdelen/glycol%2c-solar-vloeistof-en-toebehoren/p-1a/


   
 

  

  

 

 

  Een ventilatie afvoerpijp zit in de weg voor zonne-panelen of -

collectoren op uw pannendak? 

 

Nederlandse pannendaken zijn meestal niet zo groot dus veel ruimte 

voor zonnepanelen of zonnecollectoren is er al niet. Als er dan ook 

nog een afvoer van de ventilatie in de weg zit op het dak blijft er wel 

erg weinig ruimte over. Sommige "installateurs" beweren dat dit 

probleem is op te lossen met een gewone ventilatie-pan maar dan 

wordt al het afgevoerde vocht juist onder de pannen geblazen met 

problemen van houtrot tot gevolg. Dat merkt u pas na jaren maar wie 

dan leeft.... Gelukkig is er een uitstekende oplossing voor met de 

speciale vlakke ventilatie-doorvoerpan van Klöber uit Duitsland. Deze 

speciale dakpan wordt aangesloten op de pijp van de ventilatieafvoer 

maar heeft een kap die zo laag is dat deze vrijwel gelijk ligt met de 

andere dakpannen zodat zonnepanelen of -collectoren er over heen 

kunnen worden gemonteerd. De ventilatieafvoer komt dan onder de 

panelen uit maar dat kan geen kwaad. 

Bij een (hete) rookgas afvoer kan dit natuurlijk niet! 

Van Klöber leveren wij ook de speciale dakpannen voor kabel-

doorvoer voor zonnepanelen of leidingen-doorvoer voor zonneboilers. 

Alle versies zijn in twee formaten en zowel in rood als zwart/antraciet 

leverbaar. 

 

  

  

  

  

  

  

 

  Meten = Weten!  Hoeveel elektriciteit verbruiken uw 

apparaten in huis? 

  

Welke apparaten gebruiken bij u het meeste energie? Meet een 

wasbeurt van uw wasmachine/vaarwasser, een droogbeurt van 

uw droger of het dagverbruik van uw close-in boiler. Controleer 

met deze verbruiks-meter ook eens het verbruik van uw tv, 

dvd-speler, digitale kabel-tv tuner, pc, monitor, printer en 

allerlei adapters etc wanneer die in standby staan en u zult 

verbaasd hoeveel sommige apparaten dan nog gebruiken. Er 

zijn veel merken en typen elektriciteits-verbruiksmeters te 

koop en sommigen zijn zelfs goedkoper dan deze (€ 23,50). 

Wij hebben deze geselecteerd omdat hij uiteraard kwalitatief 

goed en nauwkeurig is maar vooral ook omdat deze zeer 

eenvoudig is in het gebruik zodat u hem ook kunt gebruiken als 

u niet technisch bent aangelegd. Deze meter is ook geschikt 

om bij zonnepanelen of een kleine windturbine het 

teruggeleverde vermogen te meten. Omdat de meter over een 

backup batterij beschikt blijven de meetgegevens ook bewaard 

wanneer het lichtnet even is uitgevalen of als u de meter zelf 

tijdelijk uit de wandcontactdoor haalt. Vooral bij metingen over 

een langere periode is dat belangrijk. 

Klik hier voor meer informatie over deze verbuiksmeter.  

  
 

  

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

 www.groene-energiewinkel.nl 

  
 

 

 

 

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/zonnepanelen--pv-systemen-elektriciteit/losse-onderdelen/bekabeling-connectoren-installatie-hulpmaterialen/kabel-dakdoorvoeren-verlaagde-ventilatie-afvoeren/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/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/elektriciteitsproducten/meten-is-weten/p-1a/31000021--elektriciteit-verbruiks-en-opbrengst-meter-battery-backup.html
http://www.groene-energiewinkel.nl/

