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Nieuwsbrief Groene-Energiewinkel 

Geachte heer/mevrouw, 

hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over: 

 

Spectaculaire februari aanbiedingen 2015! 

 

In de maand februari hebben wij enkele zeer scherpe aanbiedingen voor u met een behoorlijk lagere 

prijs dan normaal. Voor deze aanbiedingen gelden wel enkele speciale voorwaarden, zoals; bestellen 

via de webshop, betalen met iDeal of overboeking vooraf (geen creditcard of rembours) en bij 

sommige produkten geldt, zolang de voorraad strekt. 

 

 

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. 

  

  

  

       

 

  Spectaculaire aanbiedingen voor zonneboilers, alleen in 

februari 2015! 

Complete systemen vanaf € 1125,- 

 

Wij hebben een tiental verschillende zonneboilers samengesteld 

geheel bestaande uit europese kwaliteits onderdelen. Uitstekende 

Clearline zonnecollectoren, duitse kwaliteitsboilers, een 

gemakkelijk te installeren en onderhoudsvrij leegloopsysteem met 

Grundfos pomp, duitse Sorel zonneboilerbesturing met PT1000 

sensoren etc. 

Geen goedkope inferieure componenten, bij ons prive draait zo'n 

zelfde systeenm als sinds 2008 probleemloos en zonder enig 

onderhoud.  

Er zijn aanbiedingen voor systemen voor huishoudens van 1 tot 6 

personen en een besparing op uw jaarlijkse gaskosten voor uw 

warm tapwater van 60-70% is realistisch! 

Klik hier voor een overzicht van de aanbiedingen. 

   

 

  

  

  

 

 

  Alfa-Mix Hotfill voor wasmachine of vaatwasser, 

bespaar tot 75% op uw elektriciteitsverbruik. 

  

Een wasmachine en zeker een vaatwasser gebruiken per wasbeurt, 

afhankelijk van de machine en de temperatuur van het 

wasprogramma, tussen de 1 en 3 kWh aan elektriciteit (€ 0,23 - 

€0,70). Verreweg het grootste deel daarvan wordt gebruikt om het 

koude water uit de kraan en de was op te warmen wat een dure 

methode is. Met een Alfa-Mix Hotfill voorschakelapparaat wordt de 

machine zowel op de warmwater leiding als op de koudwater leiding 

aangesloten. De Alfa-Mix zorgt ervoor dat uw machine op het juiste 

moment wordt gevuld met water van de gewenste temperatuur zodat 

er niet meer elektrisch hoeft te worden verwarmd. Het warme water 

uit een HR cv ketel is veel goedkoper en als u een zonneboiler heeft 

dan is het warme water zelfs vrijwel gratis om over de CO2 besparing 

maar te zwijgen. Alleen in februari ontvangt iedere koper een korting 

van 10% op de Alfa-Mix. Levertijd iets meer dan 1 week na 

bestelling. Gebruik bij het bestellen de kortingscode DWK141001 voor 

de 10% korting. 

Klik hier voor informatie over de Alfa-Mix Hotfill. 

  
 

  

  

  

  

 

  ITHO CVE Eco-fan, stille en energiezuinige  afzuiging met 

draadloze afstandsbediening op meerdere plaatsen. 

  

De meeste woningen in nederland die zijn gebouwd vanaf de jaren 

70 zijn voorzien van een centrale afzuiging (mechanische ventilatie) 

waarvan de centrale afzuigventilator meestal op de zolder hangt. 

Deze ventilator hoort altijd te draaien om de woning voldoende te 

ventileren voor een gezond binnenklimaat maar helaaas is dat wel 

een forse stroomverbruiker en bovendien maken ze door slijtage 

meestal lawaai. Met deze moderne, stille en véél zuinigere ITHO 

ventilator heeft u al deze nadelen niet en vervanging is bijzonder 

eenvoudig, ook als u niet zo handig bent. De ontvanger voor de 

draadloze bediening is standaard inbegrepen en u kunt daar 1 of 

meerdere draadloze afstands-bedieningen bij gebruiken. 

Alleen in februari ontvangt u liefst 10% korting op de ITHO 

ventilatoren en alle toebehoren. 

Gebruik bij het bestellen de kortingscode DWK141001 voor de 10% 

korting. 

Klik hier om naar de ITHO produkten te gaan. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/complete-setaanbiedingen-vlakkeplaat-zonnecollectoren/pannendak-systemen/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/hotfill-voor-wasmachines-en-vaatwassers/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/ventilatie/mechanische-ventilatie/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. 

Alleeen in februari ontvangt u een korting van 7,5% op al uw Evohome 

bestellingen op onze website. Neem voor de korting vooraf even 

telefonisch kontakt op. 

Meer weten? Klik hier. 
 

  

  

  

  

 

 

  Meerdere (smart)phones en tablets met allemaal hun 

eigen adapter en kabelchaos? 

 

De meeste moderne telefoons, tablets, headsets en veel andere 

oplaadbare apparaten worden via een USB, mini-USB of micro-

USB aansluiting opgeladen. In een huishouden met meerdere 

mobiele telefoons, tablets etc betekent dat al snel een aantal 

losse opladers die allemaal een wandcontactdoos (stopkontakt) in 

beslag nemen en een enorme kabelchaos veroorzaken. Bovendien 

verbruiken al die laders in standby ook stroom en dat kan bij 

sommige laders een paar Watt zijn dus op jaarbasis loopt dat 

aardig op. Met deze energiezuinige lader met maar liefst 10 

uitgangen kunt u tot 10 losse laders vervangen. Dat bespaart op 

het aantal wandcontactdozen, levert minder kabelchaos op en 

verbruikt véél minder stroom in standby want deze lader is zelf 

zeer energiezuinig. Met een schakelaartje kunt u kiezen tussen 10 

uitgangen van ieder maximaal 1A (stand 1) of 5 uitgangen van 

ieder maximaal 2,4A (stand 2) wat voor tablets nodig kan zijn. 

Het standby verbruik van deze lader is met de schakelaar in 

stand 1 minder dan 0,15 Watt en met de schakelaar in stand 2 

minder dan 0,2 Watt en dat is zeer weinig voor zo'n lader. Op 

jaarbasis gebruikt deze lader in standby dus maximaal 1,75 kWh 

wat vrijwel te verwaarlozen is. Op al onze USB laders ontvangt u 

in februari 10% korting met de kortingskode DWK141001 

 

Klik hier voor de pagina met USB laders. 
 

  

 

 
 

 

  Waterbesparende douchekoppen besparen wel 50% met behoud van 

comfort. 

 

Een standaard douchekop gebruikt al gauw 12-16L water per minuut en 

regendouches nog veel meer. Bij een douchebeurt van 10 minuten en 

12L/min is dat al 120L water en ongeveer 50% daarvan is warm water van 60 

graden dat wordt gemengd met koud water. 60L water verwarmen kost heel 

veel gas, probeer maar eens 12 heel grote pannen van 5L op uw fornuis warm 

te maken tot 60 graden en u beseft hoeveel gas dat kost. In de douche spoelt 

dat na ca 1 seconde weg door het afvoerputje. Een goede waterzuinige 

douchekop geeft ook bij 6 - 8 L/minuut nog een plezierige douchestraal 

waarmee u nauwelijks comfort inlevert maar wel 50% bespaart op uw water 

en gasverbruik. Wij hebben ons programma douchekoppen in januari 

behoorlijk herzien en uitgebreid met o.a. waterzuinige douchekoppen van 

Grohe, Hans Grohe, Diaqua/Neoperl en HCK, stuk voor stuk kwaliteitsmerken 

die een reputatie op het gebied van douchecomfort hebben. Zowel 

handdouches voor aan een slang als douchekoppen voor montage tegen een 

muur of plafond voor sportverenigingen, campings, B&B's, hotels, zwembaden 

etc. Vervangen van een douchekop is simpel en kan vrijwel iedereen. Alleen in 

februari 10% korting met de kortingskode DWK141001. 

Klik hier om naar de pagina met douchekoppen te gaan. 

 

  

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

 www.groene-energiewinkel.nl 
 

 

http://www.groene-energiewinkel.nl/verwarming/centrale-verwarming/honeywell-evohome-zoneregeling/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/elektriciteitsproducten/tv-video-audio-gsm-smartphone-tablet/p-1a/?xy=0;282
http://www.groene-energiewinkel.nl/water/douche-waterbesparing/p-1a/
http://www.groene-energiewinkel.nl/

