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Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte heer /mevrouw, 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over: 

 

Verhoog het comfort èn verlaag de kosten van uw huidige verwarmings-

systeem voor de vorst serieus invalt! 

 

Januari en februari zijn meestal de koudste maanden waarin uw verwarming het 

hardst moet werken en dus ook de meeste energie verbruikt.  

In deze nieuwsbrief staan een aantal produkten waarmee u uw huidige 

verwarmings-systeem eenvoudig kunt aanpassen en waarmee u niet alleen kosten 

bespaart maar ook het comfort kunt verhogen. Wij hebben zelf recent 

het Honeywell Evohome systeem geinstalleerd in onze woning en kantoor en zijn 

daarover uitermate tevreden, veel meer comfort en vrijwel zeker een lagere 

gasrekening. 

 

 

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. 

  

  

  

        

 

  Universele thermostaten voor elektrische 

verwarming of koeling 

 

Heeft u een elektrische kachel, radiator of koeling waarvan 

de thermostaat defect is of niet nauwkeurig werkt? Of zoekt 

u een goede thermostaat voor vorstbeveiliging, 

overtemperatuurbeveiliging of anders? Neem dan eens een 

kijkje bij onze universele (semi-)professionele 

thermostaten. Van een eenvoudige versie in een 

doorvoerstekker tot aan professionele opbouw- of 

inbouwversie. 

Klik hier voor meer informatie. 

   

 

  

  

  

 

 

 

  Elektronische klok/thermostaat voor uw 

radiatoren 

 

In de meeste woonhuizen is de centrale verwarming 

de gehele dag aan om de woonkamer, keuken en 

andere centale ruimtes te verwarmen. Als gevolg 

daarvan staat ook de verwarming in de slaapkamers, 

badkamer etc. de gehele dag aan terwijl daar 

overdag niemand aanwezig en dat is uiteraard 

onnodig energieverbruik. Natuurlijk kunt u iedere 

ochtend handmatig de verwarming terugdraaien in 

die ruimtes en weer opendraaien als het nodig is 

maar weinig mensen doen dat of vergeten ze dan 

weer op tijd open te draaien. Met deze 

klok/thermostaatknop is dat verleden tijd. U kunt 

eenvoudig voor iedere dag apart (of voor alle 

werkdagen ineens of voor de weekenddagen) 

instellen vanaf welke tijd 's-morgens de radiator 

moet verwarmen (bijvoorbeeld een half uur voor het 

opstaan) en tot hoe laat (bijvoorbeeld als iedereen 

naar het werk/school gaat) en voor 's-avonds kunt u 

dat ook weer instellen! En dat voor maar € 19,95! 

Meer weten? Klik hier. 
 

  

  

  

 

  Radiator (klok)thermostaat met 

afstandsbediening. 

  

Heeft uw woning of appartement een 

gemeenschappelijke blok verwarming en regelt 

u de temperatuur met thermostaatknoppen op 

uw radiatoren afzonderlijk? Met deze draadloze 

thermostaat, die u op een gemakkelijk 

bereikbare plaats kunt hangen, stelt u 

eenvoudig de temperatuur in van een of meer 

radiatoren tegelijk. U hoeft niet meer in 

hoeken of achter gordijnen de radiatorknop in 

te stellen en bovendien wordt de temperatuur 

nu gemeten op een centrale plaats in de kamer 

waar u dat wilt ipv bij de radiator. Bovendien 

kunt U eenvoudig voor iedere dag apart (of 

voor alle werkdagen ineens of voor de 

weekenddagen) instellen vanaf welke tijd 's-

morgens de verwarming aan moet 

(bijvoorbeeld een half uur voor het opstaan) 

en tot hoe laat. U kunt zo meerdere 

schakeltijden per dag instellen. Hiermee 

bespaart u niet alleen energie maar het 

verhoogt ook uw comfort. Een startset voor 

één radiator kost nog net geen € 84 , iedere 

extra radiator € 48. Klik hier voor meer 

informatie. 

  
 

  

  

 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/thermostaten-en-regelingen/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/klok-thermostatische-radiatorkranen-en-toebehoren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/klok-thermostatische-radiatorkranen-en-toebehoren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/klok-thermostatische-radiatorkranen-en-toebehoren/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/


 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

  

   

  Honeywell Evohome, het enige echte "Slimme 

Thermostaat" systeem. 

Het Honeywell Evohome zoneregeling is een 

energiebesparende en sterk comfort verhogende 

oplossing voor heel veel huishoudens en 

(kleine)bedrijven. In de meeste woningen en kleine 

bedrijfspanden hangt de thermostaat van de centrale 

verwarming in één ruimte en alle andere ruimtes 

kunnen alleen worden verwarmd wanneer die 

thermostaat de ketel laat branden. Bij een woning met 

een aparte werk- of studeerkamer of met een 

praktijkruimte bij de woning betekent dat dat de 

verwarming in de hoofdruimte aan moet staan om in 

de werk/studeer/praktijkruimte warmte te krijgen. En 

als in die hoofdruimte een houtkachel of open haard 

brandt waardoor het daar warmer wordt dan wordt het 

in de andere ruimtes helemaal niet meer warm. Met 

het Honeywell Evohome systeem kunt u zonder hak- 

en breekwerk of extra leidingen heel eenvoudig voor 

iedere ruimte apart instellen wanneer en hoe warm het 

moet worden. Wanneer er in een ruimte (ongeacht 

welke) een vraag naar warmte is dan zal Evohome de 

ketel aansturen om te gaan branden en alléén de 

ruimtes met warmtevraag zullen worden verwarmd. Er 

wordt dus alleen verwarmd waar het nodig is en zo 

krijgt u niet alleen een optimaal comfort maar wordt er 

ook veel energie bespaard. Bovendien kunt u heel 

eenvoudig met uw smartphone op afstand de 

instellingen aanpassen. Geen enkele van de andere 

zogenaamde “slimme thermostaten” komt zelfs maar 

in de buurt van de mogelijkheden van het Honeywell 

Evohome systeem en u zit ook niet vast aan een 

energieleverancier of betaalde dienst.  

Meer weten? Klik hier. 
 

  

  

 

 

  Vloerverwaming, in veel huishoudens de 

grootste elektriciteitsverbruiker! 

 

Heeft u vloerverwarming in uw huis? Lees dan vooral 

even verder! Vrijwel iedere vloerverwarming of 

muurverwarming heeft een eigen circulatiepomp die 

meestal is gemonteerd bij de verdeler van alle slangen 

die door de vloer lopen. Bij de meeste installaties 

draait deze pomp het gehele jaar door. Een 50 Watt 

pomp gebruikt per jaar al 440 kWh aan elektriciteit 

(meer dan € 100,-) maar veel van de pompen 

gebruiken wel 75 Watt. Wist u dat deze pomp per jaar 

vaak nog meer elektriciteit verbruikt dan uw 

wasmachine, wasdroger of vaatwasser? Zo’n pomp 

gaat meestal wel 15-20 jaar mee en kost gedurende 

die tijd vele malen meer aan elektriciteit dan de pomp 

zelf ooit heeft gekost. Voor nieuwe installaties zijn 

deze pompen inmiddels door de EEG verboden want 

sinds enkele jaren zijn er energiezuinige pompen van 

o.a. Grundfos en Wilo die tot-80% minder elektriciteit 

verbruiken en net zo goed (of beter) werken. Wacht 

dus niet tot uw pomp kapot gaat maar vervang hem 

nu door een energiezuinige pomp die u in 2-3 jaar 

terugverdient. Klik hier voor informatie. 
 

  

 

 

 

 

  Pompschakelaar voor uw vloerverwarming 

 

Of u nu een oude, elektriciteit slurpende, of energie 

zuinige pomp in uw vloerverwarmng heeft, het is 

natuurlijk onzin om die pomp in de zomer te laten 

draaien of in het voor- en najaar en in de winter op 

momenten dat de ketel helemaal niet brandt. Met 

een pomschakelaar draait de circulatiepomp alleen 

wanneer dat nodig is. De pomp-schakelaar steekt u 

in de wandkontaktdoos (stopkontakt) waar nu de 

pomp in zit en dan steekt u de stekker van de pomp 

weer in de GEW-pompschakelaar. De 

temperatuursensor van de pompschakelaar klemt u 

om de aanvoerleiding vanaf de ketel en klaar bent u, 

de installatie hoeft nog geen 5 minuten te kosten en 

gaat zonder gereedschap. De besparing op het 

elektriciteitsverbruik is meestal meer dan 50% dus 

in ongeveer 1 jaar hebt u de aanschaf al 

terugverdiend. Deze pompschakelaar zorgt er voor 

dat de pomp, ook als er helemaal geen warmtevraag 

is zoals in de zomer, minimaal een keer per 14 

dagen enkele minuten draait om te voorkomen dat 

de pomp gaat vastzitten door te lange stilstand. 

Meer weten? Klik hier. 
 

  

 

    

Automatische radiatorontluchters 

  

Lucht in een radiator veroorzaakt vaak een hinderlijk geluid 

maar bovendien wordt de radiator bovenin niet goed warm. 

Niet alleen duurt het daardoor langer voordat de ruimte op 

temperatuur komt waardoor de ketel langer moet branden 

maar bovendien vermindert dit het rendement van uw ketel 

omdat het water te warm terugkomt bij de ketel. 

Handmatig ontluchten gaat meestal goed maar bij veel 

radiatoren is het vervelend en vaak wordt er bij gemorst 

wat vlekken kan geven. Door de ontluchterkraantjes op de 

radiatoren te vervangen door automatische ontluchters 

bent u niet alleen voor altijd van het ontluchten af maar 

bovendien verdienen ze zichzelf terug. Voor meer 

informatie over de automatische radiator-ontluchters klikt u 

hier. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/honeywell-evohome-zoneregeling/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/energiezuinige-pompen-voor-cv-ketels-en-vloerverwarming/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/energiezuinige-pompen-voor-cv-ketels-en-vloerverwarming/p-1a/83010020--gew-pompschakelaar-instelbaar.html
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/radiatoren-eenvoudig-ontluchten/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/radiatoren-eenvoudig-ontluchten/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/radiatoren-eenvoudig-ontluchten/p-1a/


 

 

 

 

 

 

 

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.  

  
 

  

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

Nederland 

 www.groene-energiewinkel.nl 
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http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/radiatorfolie-en-leidingisolatie/p-1a/?xy=0;137
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