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Informazout

Goed voorbereid
de winter tegemoet

Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Informazout 
TEL. 078 152 150
www.informazout.be - info@informazout.be

Van de acht maanden dat we stoken – van september tot 
april – nemen de maanden december, januari en februari 
gemiddeld 50% voor hun rekening. Het is belangrijk dat 
je mazoutinstallatie op-en-top is nog vooraleer deze drie 
koude maanden eraan komen. Je verwarmingssysteem 
brengt immers niet alleen je huis en sanitair water op de 
gewenste temperatuur, het moet soms ook een tandje kun-
nen bijsteken om het verwachte comfort te kunnen garan-
deren. 

Laat je verwarmingssysteem pre-
ventief onderhouden
Een regelmatig onderhoud is niet alleen een wettelijke 
verplichting. Het zorgt ervoor dat je verwarmingsinstalla-

tie optimaal functioneert, waardoor je tot 10% kan bespa-
ren op je energiefactuur. Hoe zuiniger de brander werkt, 
hoe minder mazout je verbruikt. 
Een goed onderhoud gaat weliswaar verder dan alleen het 
afstellen van de brander. Minstens even belangrijk is dat 
je schoorsteen vrijmaakt van vogelnesten en roetaanslag, 
want die belemmeren een goede afvoer van de rookgas-
sen. Vergeet ook niet de radiatoren te ontluchten. Zo blijft 
de warmteafgifte optimaal, en vermijd je meerverbruik. 
Lucht in de radiatoren of leidingen belet immers een 
goede warmteafgifte. Na het ontluchten controleer je op 
de manometer naast je ketel of er nog genoeg druk op je 
installatie zit. Normaal moet dat tussen 1,5 en 2 bar zijn. 
Is het minder? Vul dan water bij.

Isoleer je tank en toevoerleidingen  
Ondergrondse opslagtanks en tanks in een kelder zijn au-
tomatisch beschermd tegen de koude. Staat je mazouttank 
bovengronds in de buitenlucht? Isoleer dan zowel je ma-
zouttank als de leidingen. Zo kan worden voorkomen dat 
de stookolie bij grote koude begint te stollen.

Winteradditieven
Stookolie is het hele jaar door beschermd voor tempe-
raturen tot minstens -10 °C. Stookolie geleverd tussen 1 
december en 28 februari wordt ‘extra’ beschermd voor 
temperaturen tot -15 °C. Wil je de bescherming optrekken 
tot -20 °C? Vraag je leverancier dat hij aan je mazout spe-
cifi eke winteradditieven toevoegt. 

Bestel tijdig je energievoorraad
Wacht niet met mazout bestellen tot het echt koud wordt. 
Zo ben je verzekerd van een snelle bevoorrading. Met 
stookolie kan je op elk moment kiezen hoeveel je bestelt, 
bij welke leverancier én aan welke – op voorhand afge-
sproken – prijs.
Je kan contant betalen, maar ook gespreid, op basis van 
het geschatte jaarverbruik (zie   daarvoor http://www.
informazout.be/ontdek-verschillende-manieren-om-uw-
mazout-te-betalen.) Infomeer bij je leverancier welke 
betalingsmodaliteiten hij je aanbiedt. Gezinnen met een 
bescheiden inkomen kunnen aanspraak maken op een 
toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Meer informa-
tie hierover vind je op www.verwarmingsfonds.be.

De winter staat weer voor de deur. Voor wie nog geen voor-
zorgen genomen heeft, is het tijd om aan de slag te gaan. Sla 
je voorraad mazout in, en laat je verwarmingsinstallatie - niet 
alleen de ketel, maar de schoorsteen, radiatoren en toevoerlei-
dingen - tijdig controleren en onderhouden. Zo vermijd je meer-
verbruik en ben je verzekerd van een warme thuis. Wil je extra 
besparen? Volg dan deze tips. 
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Kort nieuws

Wie bij de afkoppeling van het elektriciteitsnet toch bijvoorbeeld verlichting wil, of 
stroom voor de koelkast of de diepvries, kan een elektrogroep aanschaffen. Nelectra, 
de federatie van de elektrosector, roept op tot voorzichtigheid. Het is belangrijk dat 
het juiste vermogen wordt gekozen, en dat kan pas na een grondige analyse van alle 
toestellen die op de stroomgroep moeten worden aangesloten. Daarvoor doe je het 
best een beroep op een installateur. Als maar enkele verlichtingstoestellen moeten 
worden aangesloten, is een verlengsnoer meestal voldoende. Wanneer de stroom-
groep de hele installatie moet overnemen, moet in het verdeelbord worden inbegre-

pen. Nelectra benadrukt ook dat op elektrogroepen de wettelijke regels van het AREI 
van toepassing zijn. 
Een alternatief voor de stroomgroepen is de opslag van de overtollige fotovoltaïsche 
energie in een batterij.  Deze geeft de energie dan weer af bij een eventuele black-out. 
Een standaardmodel kan tot zes uur stroom voorzien, zwaardere modellen kunnen tot 
drie dagen stroomtekort overbruggen.

www.nelectra.be

Opgelet met elektrogroepen

Wachten met isoleren heeft geen zin 

Meer bedenktijd bij overeen-
komst met vastgoedmakelaar
Tot voor kort was er een herroepingstermijn van zeven werkdagen wanneer je met een vast-
goedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst ondertekende. Als verkoper of verhuurder had 
je dus zeven werkdagen de tijd om van de samenwerking af te zien. Sinds 1 juni 2014 is de 
bedenktijd opgetrokken. Je kunt nu tot veertien kalenderdagen zonder opgave van reden en 
zonder kosten de overeenkomst herroepen, tenminste als de samenwerkingsovereenkomst niet 
werd ondertekend op het kantoor van de vastgoedmakelaar, maar bijvoorbeeld bij jou thuis. 
Wanneer de overeenkomst wordt ondertekend in het kantoor van de vastgoedmakelaar, blijft 
de herroepingstermijn zeven werkdagen.

Wie in tijden van afschakelplannen, stroomonderbrekingen en energie-
schaarste echt zijn steentje wil bijdragen, moet volgens Bouwunie - de 
beroepsorganisatie van de zelfstandigen en kmo's uit de bouw - investe-
ren in isolatie. Een huis dat goed is geïsoleerd, is minder energieverslin-
dend. Bovendien is er (nu nog) een combipremie voor wie zowel muren 
als ramen aanpakt. Eigenaars van een halfopen bebouwing die zowel de 
muren isoleren als superisolerende beglazing laten installeren, krijgen 
een premie van 3.600 euro. Een extra reden om volgens Bouwunie niet 
te wachten met isoleren, is het in voege treden van de dakisolatienorm 
op 1 januari 2015. Die norm bepaalt dat elke eengezinswoning, appar-
tement of studio tegen uiterlijk 2020 een geïsoleerd dak of zoldervloer 
moet hebben. Dit geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die 
door de eigenaar bewoond worden. Aan wie geen 3 tot 4 cm isolatie aan-
gebracht heeft, kan de wooninspectie strafpunten geven. In 2015 krijg 
je drie strafpunten als je woning niet geïsoleerd is. Als je in 2020 nog 
steeds geen dakisolatie hebt, kan je woning ongeschikt verklaard wor-
den.
Er bestaan veel mogelijke materialen om te isoleren, maar minstens even 
belangrijk is de manier waarop de isolatie wordt geplaatst. Aannemers 
met kennis van zaken kun je vinden op www.vinduwaannemer.be. Wie 
wil berekenen hoeveel uitgespaard kan worden met isolatie en hoogren-
dementsglas, kan dat op de site www.energiesparen.be/energiewinst.
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Sliding doors
Met semi-transparante of niet-doorzichtige screens krijg 
je een extra stukje privacy op je terras. Wil je liever on-
belemmerd zicht op je tuin? Dan zijn er ‘sliding doors’ - 
glazen schuifpanelen - of transparante screens. Zo ben je 
afgeschermd voor regen en wind, en kun je toch vrij naar 
buiten kijken. 

Transparante screens 
Wie liever niet gaat voor een permanente afsluiting, kan 
kiezen voor de transparante screens uit de collectie Erme-
tika. De doeken zitten strak vast en bieden weerstand bij 
hevige windstoten (windweerstandklasse 3).

Waterdicht doek op het dak 
WinCube – een architecturaal hoogstandje van de be-
faamde Nederlandse designer Jan des Bouvrie  – heeft een 
frame uit hoogwaardig aluminium en kan zowel vrij staan 
als aan de gevel gemonteerd worden. Deze terrasoverkap-

ping beschikt over een systeem dat het mogelijk maakt om 
het doek in het dak in een variabele hoek te plaatsen. Zo 
beschermt het in de zomer tegen zon, en zorgt het bij re-
gen voor de waterafvoer.  
Combineer WinCube met de optionele gootprofielen, en 
het regenwater wordt naar de zijkanten geleid. 

Overkapping met lamellen  
Het systeem is een overkapping met aluminium lamel-
len die elektrisch instelbaar zijn tot 120°. In horizontale 
toestand, wanneer de lamellen gesloten zijn, beschermt 
dit lamellensysteem uitstekend tegen regen. De convexe 
vorm van de lamellen is uniek op de markt en is het resul-
taat van een uitvoerige studie naar de nodige stevigheid 
van de lamellen voor een maximale weerstand tegen ruwe 
weersomstandigheden. Geïntegreerde afwateringsgoten 
zorgen ervoor dat het regenwater naar de gootprofielen 
wordt geleid, waarna het via de steunpanelen wordt af-
gevoerd. Ook deze overkapping kun je vervolledigen met 
een zijdelingse afsluiting, een terrasverwarming en zelfs 
met ingebouwde led-verlichting. 
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WWW.WINSOL.BE

RAMEN &

DEUREN ROLLUIKEN
POORTEN ZONWERING

• 100% Belgisch hoogtechnologisch
machinepark (Izegem,Aalter,Ardooie).
• Winsol streeft voortdurend naar
innovatie van hoogwaardig maatwerk.
• Winsol hecht grote zorg aan design en
duurzaamheid.
• Door voortdurende vernieuwingen en
uitbreidingen speelt Winsol een
toonaangevende rol in de bouwsector.

ONTDEK HET WINSOL TOTAALCONCEPT
VERKOOPPUNTEN ZIE WINSOL.BE

Winsol, 130 jaar ervaring
100% Belgische topkwaliteit
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Van 17 tot 26 oktober stond Kortrijk weer in het teken van Interieur, de tweejaarlijkse hoogmis voor wonen, 
interieurinrichting en design. Verspreid over 6 hallen en ongeveer 40.000 m² toonden meer dan 270 merken 
de opmerkelijkste trends en innovaties.

Nieuwigheden

Vakmanschap

Voor de inbouwoven BO 470 110 liet Gaggenau zich inspireren door de 
steenoven die in het Zwarte Woud - waar de roots van dit Duitse merk liggen 
- al sedert generaties gebruikt wordt voor Flammkuchen, een gerecht met een 
bodem van dun brooddeeg belegd met crème fraiche, uien en reepjes spek. 
Naast maar liefst zeventien verschillende verwarmingsmethoden, een 
kerntemperatuursensor om vlees, vlees en deeggerechten te garen volgens de 
regels van de kunst, en een draaispit voor gevogelte, roulades of een lamsbout, 
biedt de oven de mogelijkheid om er een bak-steen in aan te brengen. Doordat 
de steen een constante temperatuur van 300 °C haalt – wat een speciale 
weerstand en oventechnologie vereist – is dit de ideale manier om brood, 
focaccia, pizza, quiche, … te bakken. Dankzij een speciale katalysator verloopt 
het bakken op de steen zo goed als geurvrij.De ovendeur is gemaakt van 
vierlagig superisolerend glas en blijft op elk moment veilig, ook bij de hoge 
temperatuur van de bak-steen. 

www.gaggenau.com

Bak-steen

PER/USE bestaat sinds 2013 en heeft zijn roots in Kunstwerkstede De 
Coene, de internationaal befaamde meubelfabrikant. Het Belgische 
designmerk valt op door zijn vakmanschap en de liefde voor zuivere 
vormen en natuurlijke materialen. Op Interieur werd onder andere Piano 
voorgesteld, een kapstok van eik of beuk, met inklapbare haken, en 
beschikbaar in een smalle en een brede versie.

www.peruse.be 

Met Ulf Moritz for Orac Decor onderscheidt Orac zich duidelijk van andere fabrikanten 
die architecturale profielen voor vloer-, wand- en plafondbekleding produceren.  Op 
Interieur presenteerde het Belgische bedrijf de nieuwste telg van deze prestigieuze 
collectie: Antonio, een strak profiel met holle rug waarachter energiezuinige 
ledverlichting onzichtbaar kan worden weggewerkt. Het profiel is verkrijgbaar in 
twee formaten en kan worden gebruikt als verticale of horizontale strip, of als strip 
op het plafond. Als materiaal werd gekozen voor Duropolymer®, een extra sterke 
geëxtrudeerde polymeermix, specifiek bedoeld voor toepassingen die tegen een stootje 
moeten kunnen, zoals  plinten en deuromlijstingen.

www.oracdecor.com

Prestigieuze 
3D-ornamenten
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Verwarmingsketels ouder dan vijftien jaar hebben een 
rendement van slechts 88%. Bij de nieuwste generatie 
condensatieketels loopt dat op tot 109%. Dat hun rende-
ment hoger is dan 100% komt doordat ze ook de warmte 
benutten die aanwezig is in de verbrandingsgassen. Dat 
doen ze door de damp in de rookgassen te laten conden-
seren. Bij klassieke verwarmingsketels gaat de kostbare 
warmte verloren door de schouw. 
Daarnaast hebben de gascondensatieketels van nu geen 
eenvoudige aan/uit-brander, maar een modulerende bran-
der. Dit betekent dat de brander in de ketel harder of zach-
ter gaat branden naargelang het verschil tussen de effec-
tieve kamertemperatuur en gevraagde temperatuur. Hoe 
meer de kamertemperatuur de gevraagde temperatuur 
nadert, hoe kleiner de vlam van de brander wordt. Zo ver-
bruikt de ketel enkel wat strikt nodig is, heeft hij een beter 
rendement en wordt de condensatie nog geoptimaliseerd.  

Stil 
De nieuwste generatie condensatieketels zijn niet alleen 
veel energiezuiniger, ze maken ook veel minder lawaai 
dan de oude ketels. Ze zijn quasi geruisloos. 

Compact en trendy
Dankzij hun compacte volume en hun aantrekkelijke de-
sign kunnen de nieuwste condensatiegaswandketels een-
der waar worden geïnstalleerd: in de kelder, in de garage 
of op zolder, maar ook in de keuken of de badkamer, dus 
dicht bij de aftappunten van warm water. Zo gaat er maar 
een minimum aan warmte verloren.

Veilig 
Een condensatieketel is een gesloten toestel. De geïnte-
greerde ventilator zorgt ervoor dat er rechtstreeks verse 

buitenlucht wordt aangezogen, en dat de rookgassen di-
rect naar buiten worden gestuwd.  De ketel staat dus niet 
in contact met de lucht binnenshuis. 

Tot 75 euro per jaar minder 
elektriciteitskosten 
De ecoTEC plus-ketels van Vaillant - al geruime tijd de 
meest verkochte condensatiegaswandtegels op de Belgi-
sche markt - zijn voorzien van een hoogrendementpomp. 
In vergelijking met ketels met een standaardpomp kan dit 
een besparing opleveren die overeenkomt met 3.000 uur 
tv-kijken of 180 uur stofzuigen, of - in geld uitgedrukt - 75 
euro per jaar.  
Dankzij een vernieuwde elektronica kan bovendien het 
energieverlies in stand-by teruggebracht worden tot min-
der dan 2 watt. Een radio die niet speelt maar waarvan het 
snoer wel in het stopcontact zit, heeft algauw het dubbele 
sluipverbruik. 

Tot 35% besparing op je ener-
gierekening. En vriendelijker 
voor het milieu 
De nieuwe condensatieketels stoten ook aanzienlijk scha-
delijke gassen uit. De brander van de nieuwe  ecoTEC plus 
is daarvoor uitgerust met een elektronische gas/luchtrege-
ling – in plaats van een pneumatische regeling. Zo wordt 
een optimale modulatie mogelijk en is de ketel veel ener-
giezuiniger en  vriendelijker voor ons milieu. 
Tegelijk zorgt de elektronische regeling ervoor dat de ketel 
kan werken op een zeer laag vermogen. Dat maakt hem 
uiterst geschikt voor de verwarming van lage-energiewo-
ningen - zoals BEN-woningen - die dankzij hun constructie 
maar een kleine warmtebehoefte hebben. 

Nu met 5 jaar garantie
Installeer een ecoTEC plus condensatieketel tussen 1 ok-

tober 2014 en 30 juni 2015 en geniet van 5 jaar garantie. 

Meer info vind je op www.ecoTECplus.be
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Bespaar met plezier

dankzij de nieuwe ecoTEC plus.

Condensatieketels Zonne-energie Warmtepompen

Energiezuinig, eenvoudig te bedienen en zeer
comfortabel… Schakel nu over op een moderne
condensatiegaswandketel van Vaillant. Het loont!

Stijgende energiekosten, daar hoeft ú zich alvast
geen zorgen meer over te maken. Dankzij de moderne
condensatietechnologie van Vaillant haalt u immers
méér rendement uit uw gas. Niet alleen goed voor de
portemonnee, ook voor het milieu!

Met onze ecoTEC plus zet u moeiteloos de stap naar de
verwarmingstechnologie van de toekomst. Bovendien
geniet u maximaal comfort en kunt u er op elk moment
nog een zonne-energiesysteem of warmtepomp aan
toevoegen.

Geniet nu van een garantie van maar liefst 5 jaar*.
Ontdek de ecoTEC plus in details. Surf nu naar
www.ecoTECplus.be.

Voor meer info over de Duitse topkwaliteit van Vaillant
surft u naar www.vaillant.be.

Het goede gevoel de juiste keuze te maken.

JAARGARANTIE
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Meer doen Met Minder elektriciteit
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Laten we met 
zijn allen 
setsuden

Meer doen Met Minder elektriciteit

N
a de Tohoku-aardbeving in 2011, 
gevolgd door de ramp met de 
kerncentrale in Fukushima, 
besloot Japan alle vijftig reste-

rende kernreactoren uit te schakelen voor 
een grondige veiligheidsinspectie. Daarmee 
was het land 30 procent van de nationale 
stroomvoorziening kwijt. Massale black-
outs leken onvermijdelijk. Maar dat was 
buiten de Japanners-in-de-straat gerekend. 
In de maanden na de kernramp slaagden 
ze erin om dankzij ‘setsuden ‘ – wat ‘elek-
triciteit besparen’ betekent - hun energiever-
bruik te verlagen met meer dan 20 procent. 
Drie jaar na de ramp ligt het piekverbruik op 
49 gigawatt, ervoor was dat 60 gigawatt. Als 
Japanners zo’n fenomenaal resultaat kun-

nen halen, moeten wij Vlamingen dat toch 
ook kunnen! Of het tenminste ernstig pro-
beren! Dan hoeven bepaalde kerncentrales 
niet langer open te blijven, en vervalt ook 
de argumentatie om onze elektriciteitsfac-
tuur duurder te maken. Vaak is minder elek-
triciteit verbruiken niet meer dan wat ge-
zond verstand: het licht niet onnodig laten 
branden, apparaten uitzetten in plaats van 
in standby te laten, zuinigere toestellen en 
lampen kopen, … Ook wanneer je niet in een 
van de afschakelzones woont: wees solidair 
en beperk je verbruik, zeker tussen 17 en 20 
uur, wanneer de vraag naar elektriciteit het 
hoogst is. En spoor buren, familie, vrienden 
en collega’s aan om hetzelfde te doen. Zo 
kunnen we samen energieschaarste voor-

komen, tonen we onze burgerzin, en onze 
energiefactuur en ons milieu varen er wel 
bij. Bovendien biedt elektriciteit besparen 
niet alleen een oplossing voor deze winter, 
maar ook voor alle komende winters.
 
“Wij weten uit de praktijk dat gezinnen die 
op hun elektriciteitsverbruik letten, gemid-
deld 10 procent besparen”, zegt Vlaams 
minister van Energie Annemie Turtelboom. 
“Op www.energiesparen.be/OffOn geeft het 
Vlaams Energieagentschap zeer concrete 
tips om op korte termijn preventief te werk 
te gaan om tekorten te voorkomen. Maar we 
moeten nog een stapje verder gaan, door 
niet alleen op het ogenblik van een drei-
gende schaarste, maar een blijvend verschil 

te maken. Dat kost eigenlijk niet eens zoveel 
moeite. Het is een kwestie van een paar in-
zichten en structurele aanpassingen. Als 
2,5 miljoen gezinnen elke dag alleen nog 
maar het sluipverbruik van hun tv-decoder 
zouden uitschakelen, loopt de jaarlijkse 
besparing op tot 42,5 miljoen euro of 212 
miljoen kWh. Op ieder ogenblik van de dag 
is er hiervoor een elektriciteitsproductieca-
paciteit van 25 MW nodig.”
Ons elektriciteitsverbruik is het grootst van 
oktober tot maart. Dan hebben we vaker 
verlichting nodig, de was gaat sneller in de 
droogkast dan op het droogrek en we kijken 
heel wat meer tv. Precies dan is ook de op-
portuniteit om elektriciteit te besparen het 
grootst. 
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Meten is weten
Noteer regelmatig de meterstand van elektriciteit. Zo kom je te weten wanneer 
de grote energieverbruikers actief zijn. Een handig hulpmiddel is een energie-
verbruiksmeter. Plaats dit toestel tussen het stopcontact en het toestel waarvan 
je het energieverbruik wilt meten, zet de meter aan voor de duur van een pro-
gramma (wasmachine, droogkast, vaatwasser) of voor een welbepaalde duur 
(24 uur voor een koelkast of een diepvries) en noteer het verbruik. Vervolgens 
vergelijk je de gegevens met de gegevens van de verbruikstabel. Energiemeters 
zijn al verkrijgbaar voor minder dan 30 euro.  Meer info vind je op www.ener-
giesparen.be/zuinig-met-energie

Verlichting 
•	 Heb je nog gloeilampen of halogeenlam-

pen in huis? Op plaatsen waar het licht 
vaak brandt, vervang je die door spaar-
lampen of de nog energiezuinigere led-
lampen. Voor binnenshuis kies je best 
warmwitte leds. Die zijn gezelliger dan 
koelwitte leds. Sommige leds kun je ook 
dimmen.

•	 De energiezuinigste lamp is en blijft de 
lamp die niet brandt. Schakel bij het ver-
laten van een kamer of een gang de lam-
pen daarom altijd uit, ook ledlampen en 
spaarlampen, tenzij je onmiddellijk terug-
keert. 

•	 Beperk het aantal lampen en kies hun 
lichtsterkte in functie van wat je wilt doen 
(koken, lezen, tv-kijken, …)

•	 In de hal, de garage, de kelder kun je een 
bewegingsmelder laten installeren. Van 
zodra je die nadert, floept het licht au-
tomatisch aan. Naargelang de tijd die je 
hebt ingesteld, gaat het licht daarna van-
zelf weer uit.

Verwarmen en koelen 
•	 Trek een (extra) trui aan. Je bespaart 7 

procent van je energieverbruik door je 
verwarming 1°C lager te zetten. 

•	 Laat ’s nachts, of als je overdag niet thuis 
bent, de temperatuur in de leefruimten 
zakken tot 15 à 16 °C.

•	 Elektrische bijverwarming kan bijvoor-
beeld nuttig zijn om heel kort een badka-
mer op te warmen, maar probeer het ge-
bruik ervan te beperken. 

•	 Sluit ’s avonds de gordijnen of rolluiken.

•	 Minder van toepassing in de winter, maar 
niet uit het oog te verliezen: een aircosys-
teem is een ware energievreter. Gebruik 
het zo weinig mogelijk.

Wassen, drogen en 
strijken
•	 Alle grote huishoudtoestellen dragen een 

energielabel. Dat label geeft informatie 
over het energieverbruik. Een apparaat 
met een A+++-label is in zijn klasse het 
energiezuinigst. Toestellen met een G-
label zijn het minst zuinig. Een droogkast 
met C-label verbruikt per droogbeurt 3 à 4 
kWh, of ongeveer 0,75 euro. Dat betekent 
150 euro per jaar voor wie vier machi-
nes per week droogt. Ondertussen zijn er 
droogkasten met A+++-label die vijf keer 
minder (!) elektriciteit verbruiken dan de 
meeste droogkasten die nu in gebruik zijn. 

Dat is goed voor een besparing van 120 
euro per jaar. 

•	 Ook buiten de zomermaanden kun je de 
was dikwijls buiten drogen, op een rekje 
of aan de waslijn. Een beetje zon en wind 
volstaat. Op regenachtige dagen zet je het 
droogrekje gewoon binnen. 

•	 Gemiddeld verbruikt een wasmachine 
met een energielabel A+ zo’n 0,5 tot 0,75 
kWh (of 10 à 15 eurocent) per wasbeurt. 
De zuinigste wasmachines verbruiken on-
geveer 100 kWh per jaar (of 20 euro) voor 
vier wasbeurten per week. Een oude was-
machine verbruikt gemiddeld 200 à 300 
kWh per jaar (40 à 60 euro per jaar).

•	 Voor de witte was is 60 °C meestal ruim 
voldoende. Was alleen op hogere tempe-
raturen als dat echt nodig is. 

•	 Wacht met wassen tot je genoeg wasgoed 
hebt voor een volle machine. Dat is voor-
deliger dan twee keer een halfvolle ma-
chine laten draaien.

•	 Laat je wasgoed goed zwieren (op 1.200 à 
1600 toeren/minuut ) vooraleer je het in 
de droogkast stopt. Zo bespaar je bij het 
drogen al snel 20 à 25 procent energie. 

•	 Stofdeel¬tjes belemmeren het wegblazen 
van de warme, vochti¬ge lucht. Daar-
door verbruikt een droogkast extra ener-
gie. Maak de stoffilter dus telkens goed 
schoon.

•	 Beperk je strijk door de droge was on-
middellijk op te plooien, en strijk alleen 
kledingstukken die te veel gekreukt zijn. 
Een uur strijken verbruikt al snel 1,5 tot 2 
kWh of 30 à 40 eurocent. 

In de keuken
•	 Sinds juli 2012 mogen alleen nog koel-

kasten en diepvriezers met een label A+ of 
beter verkocht worden. A+ is 20 procent 
zuiniger dan A; A++ is 40 procent zuiniger 
dan A en A+++ is 60 procent zuiniger dan 
A. Een koelkast van 350 liter uit de jaren 
90 met een C-label kost ongeveer 60 à 80 
euro per jaar aan elektriciteitskosten (300 
à 400 kWh), met een recenter A-label zo’n 
40 à 50 euro. Toestellen met een A+++-
label verbruiken amper 15 euro (75 kWh) 
per jaar. 

•	 Open de koelkast zo kort mogelijk en zet 
er geen warme voedingswaren in. Ook een 
diepvriezer slaat op hol van warme eetwa-
ren. Laat producten die je wilt invriezen 
eerst afkoelen in de koelkast. In de winter 
kun je ze eerst een tijdje buiten zetten. 

•	 Ook andersom is goed voor je rekening: 
laat ingevroren producten ontdooien in 
de koelkast. Ze helpen zo je koelkast koud 
te houden. 
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•	 Houd orde in je diepvriezer. Zo vind je 
alles snel terug en hoeft het deksel of de 
deur niet lang open te blijven. 

•	 De ideale temperatuur in een koelkast is 
4 à 6 °C, en - 18 °C in een diepvries. Een 
lagere temperatuur kost onnodig energie. 
Elke graad lager komt overeen met 5 pro-
cent extra verbruik. 

•	 Tenzij de koelkast het automatisch doet, 
mag je niet verge¬ten ze regelmatig te ont-
dooien. Vocht dat zich op de wanden van 
de koelkast afzet, bevriest. Er ontstaat een 
rijmlaag, de koelkast gaat slechter ren-
deren, en het stoomverbruik stijgt. Ook 
de diepvriezer moet regelmatig worden 
ontdooid. Een ijslaag van 2 mm geeft een 
meerverbruik van 10 procent of zo’n 5 
euro per jaar.

•	 Steek je diepvries zo vol mogelijk. Des-
noods vul je de lege ruimte op met piep-
schuim. Zo kan er bij het openen van de 
diepvriezer minder warme lucht naar bin-
nen stromen. 

•	 Met de hand afwassen is niet zuiniger dan 
afwassen met de vaatwasser. Als je de 
vaat met de hand doet, moet je warm wa-
ter hebben voor het sopje en om te spoe-
len. Dat water zal je meer dan waarschijn-
lijk minstens één keer vervangen omdat 
het te vuil of te koud zal zijn. Zo verbruik 
je al snel minstens 10 liter water. De be-
tere nieuwe vaatwassers zijn uitgerust 
met sensoren die de beladings- en vervui-
lingsgraad bepalen en daarna zorgen voor 
precies de nodige hoeveelheid water, de 
juiste temperatuur en het passende was-
programma. 

•	 Zet de vaatwasmachine pas aan als ze he-
lemaal vol is. 

•	 Ook de kleine elektrische boiler (5 à 10 li-
ter) is een energievreter. Zet hem pas aan 
als je warm water nodig hebt. 

•	 Elektrische kookplaten blijven nog een 
tijdje nawarmen. Schakel ze uit even voor 
het einde van de bereidingstijd, en maak 
gebruik van de restwarmte.

•	 De energiezuinigste elektrische kookplaat 
werkt op inductie. Inductieplaten verbrui-
ken 40 procent minder energie dan een 
klassieke elektrische kookplaat.

•	 Open tijdens het koken de oven niet te 
lang en ook niet te dikwijls. 

•	 Voor het bereiden van kleine hoeveelhe-
den verbruikt een microgolfoven ongeveer 
50 procent minder energie dan een klas-
sieke oven. Wanneer je in een microgolf-
oven grote hoeveelheden voedsel wilt op-
warmen, spreid je het voedsel best uit in 

een platte schotel. De golven dringen dan 

gemakkelijker door tot de kern, waardoor 

de verwarmingstijd korter wordt. 

•	 Warm de oven alleen voor als dat echt 

moet. Warmeluchtovens bijvoorbeeld 

moeten alleen voorverwarmd worden voor 

rosbief en fijn gebak. Schakel de oven en-

kele minuten voor het einde van de bak- of 

braadtijd uit en benut de 'nawarmte' in de 

oven om de borden te verwarmen. 

•	 Laat je koffiezet niet te lang aanstaan. Giet 

je warme koffie in een thermos. 

•	 Laat ook de afzuigkap niet langer aan-

staan dan nodig is en zet ze niet altijd op 

maximale capaciteit. Reinig of vervang re-

gelmatig de filters. Vet laat minder lucht 

door en vermindert het rendement van de 

afzuigkap. 

Ontspanning
•	 Tot 10 procent van het elektriciteits-

verbruik in de woning is sluipverbruik: 
lampjes, tijdsaanduidingen, … die dag 
en nacht energie nodig hebben doordat 
de apparaten niet volledig uitstaan. De 
grootste boosdoeners zijn opladers, tv’s, 
modems, decoders, ... Zet deze apparaten 
zoveel mogelijk volledig uit met een aan/
uit-knop of via een stekkerdoos. 

•	 Koop je een nieuw tv-toestel, weet dan dat 
een led-tv veel zuiniger is dan een plasma-
tv.

•	 Nieuwe televisies moeten voorzien zijn 
van een energielabel dat het verbruik 
aangeeft. De gegevens op dat label zijn 
gebaseerd op de fabrieksinstellingen 
(‘home mode’), maar die geven niet altijd 
de beste beeldkwaliteit. Als je de instellin-
gen aanpast, zal je televisie meestal meer 
elektriciteit gebruiken. Bepaalde plas-
maschermen met optimaal aangepaste 
beeldinstellingen verbruiken 40 tot 100 
watt meer dan in ‘home mode’. Bij led-tv’s 
is dat verschil gemiddeld 10 watt.

•	 Een tv-decoder verbruikt ongeveer 20 
watt per uur, en nog steeds 12 à 14 watt in 
standby. Als je elke dag vier uur kijkt en de 
decoder twintig uur in standby laat staan, 
betekent dat elke dag ongeveer 0,34 kWh. 
Na 365 dagen loopt dat op tot 125 kWh 
of 25 euro per jaar. Ongeveer drie vierde 
van dit verbruik is sluipverbruik of stand-
byverbruik. Sommige decoders hebben 
een energiestand die het verbruik beperkt 
tot ongeveer 1 W. Op die manier kun je da-
gelijks 0,24 kWh besparen of 87 kWh per 
jaar (17 euro).

800 euro per jaar
Een gezin gebruikt thuis jaarlijks gemiddeld 4.000 kWh elektriciteit. Dat komt 
overeen met ongeveer 800 euro, of ruim 2 euro per dag. 

De grootste verbruiksposten zijn: 
•	 elektrisch verwarmingstoestel
•	 elektrische boiler
•	 diepvries
•	 koelkast
•	 elektrische oven
•	 airco
•	 droogkast
•	 wasmachine

•	 strijkijzer
•	 halogeen- en gloeilampen
•	 circulatiepomp van de verwar-

ming
•	 allerlei kleine sluipverbruikers en 

de tv-decoder
•	 een tropisch aquarium, jacuzzi, 

sauna, infraroodcabine, ...

Interessante websites
www.energiesparen.be/zuinig-met-energie
www.lichtuit.be  
www.topten.be: op deze website vind je de zuinigste toe-
stellen. 
www.test-aankoop.be: op deze site staan vergelijkende 
tests van elektrische toestellen en kun je het verschil in 
verbruikskosten berekenen tussen een energiezuinig toe-
stel en een minder zuinig toestel. 
www.energievreters.be: met deze website kun je het 
energieverbruik van de meeste elektrische huishoudtoe-
stellen evalueren.

Wil je meer weten over wat te doen voor, tijdens en na 
stroomonderbrekingen door eventuele elektriciteits-
schaarste? Surf naar www.OffOn.be of bel 0800 120 33.
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In Frankrijk is Arnould al enkele decennia een gevestigde waarde op 
het vlak van verlichting en schakelaars. Het merk is nu in handen 
van de Legrand Group, die op Interieur voor het eerst Art d-Arnould 
liet zien: een zeer exclusieve, met de hand gemaakte collectie 
schakelaars die op maat worden gemaakt, volledig volgens de 
wensen van de klant.  
De collectie omvat drie stijlen. De schakelaars uit de Mémoire-
lijn zijn voorzien van franjes en krullen. Épure doet met zijn 
minimalistisch en hedendaags karakter net het tegenovergestelde. 
Fusion is een mix van beide stijlen. 
Elk van de unieke schakelaars kan worden geïntegreerd in een 
domoticasysteem.
 
www.art-arnould.be

Nieuwigheden

Velen stoppen alle potjes en flesjes liever 
weg achter deurtjes of in laden. Antonio 
Citterio, architect en designer voor Axor, 
het designmerk van Hansgrohe,  laat ze 

liever zien. Meer zelfs: via zijn nieuwe 
assortiment rails, tabletten, zeep- en 

ander houders wil hij prikkelen om met 
alle elementen een visueel aantrekkelijke 

samenstelling te maken. Voor gezinnen 
waar volwassenen en kinderen de 

badkamer delen, zorgt dit volgens hem 
voor een harmonisch samenzijn aan de 
wastafel. Kinderen kunnen zich dankzij 

hun eigen accessoires net een volwassene 
voelen. Rekjes, spiegels en kapstokken 

kunnen bijvoorbeeld lager worden 
geplaatst voor wie klein is, en hoger voor 

wie groter is.  
Axor Universal Accessoires is beschikbaar 

vanaf januari 2015.
www.hansgrohe.be

Elk zijn 
eigen plankje

Cementtegels worden volledig met de hand gemaakt en 
bestaan uit een mengeling van cement, zand, marmerpoeder 
en kleurpigment. David&Goliath is een Belgisch bedrijf dat de 
ambitie heeft om het ambachtelijke en eerlijke karakter van 
cementtegels in stand te houden. Het bedrijf verdeelt geen 
merken, maar laat de tegels met de hand vervaardigen in een 
klein atelier in Viëtnam. Eerder werkte David & Goliath al samen 
met kunstenaar Benôit van Innis, op Interieur werd de tegels 
van kunstenaar Robin Vermeersch voorgesteld. De vloertegels 
meten 20 op 20 cm, en zijn verkrijgbaar in drie motieven die 

verwijzen naar de rijke Belgische industriële traditie van tegels in 
de 19de eeuw. Voor aan de wand modelleerde Robin Vermeersch 
een kleitegel met hetzelfde formaat maar met een gegolfde 
structuur. De tegel wordt geglazuurd in dezelfde kleuren van 
de cementtegels, waardoor vloer en wand één geheel kunnen 
vormen.   
Richtprijs van de vloertegel: 116 euro per m², van de wandtegel: 
328 euro per m², telkens zonder btw. 

www.davidgoliath.eu

Tussen kunst en ambacht

Nieuw designmerk schakelaars
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Dovy keukens

    
    
bldb/

M dk v Dvy 
dvyb - @dvyb

Architecturale look met 
frontlaminaat
Bij het nieuwe frontlaminaat zit de afboording van de kast-
deuren tussen de laminaatlagen van de voor- en achterzijde. 
Het fijne, donkere lijntje - een kenmerk van de oerdegelijke 
Dovy-kwaliteit - is er dus nog wel, maar je ziet het niet meer 
als je een kastdeur aan de voorkant bekijkt. Daardoor krijgt de 
keuken een zeer strak design en een architecturale look. De 
machines voor het procedé zijn door Dovy ‘in-house’ ontwik-
keld. Het nieuwe frontlaminaat kan worden toegepast bij alle 
effen kleuren in de modellen Toronto, Elegance, Genval, Tipon 
en Design. Deze keukens hadden al een eigentijdse uitstraling, 
maar met frontlaminaat krijgen ze een extra pure look. 

Ook nieuw: 
‘indraaischuifdeuren’
Ook de nieuwe ‘indraaischuifdeuren’ passen perfect in leef-
keukens met een hoog loftgehalte. Wanneer de deuren dicht 
zijn, worden keukentoestellen en andere elementen aan het 
zicht onttrokken, en lijken kook-en leefruimte in elkaar over 
te vloeien. Op het moment dat je begint te koken schuif je de 
deuren in hun nis, en heb je alles wat je nodig hebt binnen 
handbereik. Op net dezelfde manier kan je bijvoorbeeld een 
bureau in je keuken verbergen.  

Dovy heeft zowel kolomkasten als opzetkasten met indraai-
schuifdeuren in het assortiment. De deuren zijn verkrijgbaar 
in 4 uitvoeringen: fineer, hoogglans, lak of laminaat. Voor 
de handgreep heb je de keuze uit 2 mogelijkheden: een inge-
werkte greep of een langwerpige greep die op de deur wordt 
geplaatst.

Eigen testlabo
Dovy levert kwalitatieve keukens aan een heel scherpe prijs. 

Om die kwaliteit continu te garanderen investeerde het bedrijf 

in een eigen testlaboratorium. Daarin staan onder meer: 

•	 Een trekbank. Dit toestel gaat na hoe lijmtechnieken met 

de tijd evolueren. De resultaten wijzen uit dat de lijmkracht 

van een Dovy-keuken in de loop van de tijd even sterk blijft.

•	 In de uv-kast worden stalen laminaat en andere materia-

len getest op hun uv-bestendigheid. Daaruit blijkt dat la-

minaat niet verkleurt. 

•	 Een toestel voor de lineaire tabertest. Hiermee worden 

de hardheid en krasbestendigheid van materialen onder-

zocht. 

•	 Een ander toestel meet de slijtageweerstand. Laminaat, 

dat  0,8 mm dik is, weerstaat deze test 9 keer langer dan 

melamine, dat maar zo dik is als een vel papier (0,1 mm).

•	 Een metalen plaat met 30 openingen die door Dovy werd 

ontworpen en waarin een courant in de keuken gebruikt 

product (afwasmiddel, rode wijn, koffie, citroensap, olie…) 

wordt aangebracht op een te testen ondergrond, bijvoor-

beeld een werkblad in graniet. Na 1 dag indrogen wordt 

getest hoe en in hoeverre het product verwijderd kan wor-

den van het testmateriaal zonder sporen na te laten.

•	 De klimaatkast wordt gebruikt om zowel de temperatuur 

als de relatieve vochtigheid cyclisch te laten variëren. Hier-

door is het mogelijk lijmen, vernissen en lakken op een 

wetenschappelijke wijze te testen op hun temperatuur- en 

vochtbestendigheid in de tijd.
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TORONTO – Frontlaminaat
**Richtprijs: € 14 180,-

Wij makenúw keuken!

Kom en ontdek de keukentrends 2015
van vrijdag 7 t.e.m. maandag 17 november

* Actie geldig van 01/11/2014 tot en met 30/11/2014. Voorwaarden > vraag er naar in één van onze toonzalen.
** Richtprijs = Inclusief levering & plaatsing, excl. toestellen, excl. BTW en met laminaten werkblad.

DINSDAG 11 NOVEMBER: ALLE TOONZALEN ZIJN OPEN
ALTIJD OPEN OP ZONDAG - GESLOTEN OP WOENSDAG

AALST - AWANS (NIEUW) - DOORNIK - GERAARDSBERGEN (VANAF 20/11) - GRIMBERGEN - HASSELT

- HERENT - IEPER - MAASMECHELEN - MALDEGEM - MECHELEN - OOSTAKKER - ROESELARE

- SCHOTEN - SINT-NIKLAAS - SINT-GENESIUS-RODE - TURNHOUT - WAREGEM - ZUIENKERKE

KOOKDEMO

AEG of MIELE

PIZZA’S

bereiden & degusteren9 16
zondag zondag

NOV. NOV.
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Een passiefwoning is op een nulenergiewo-
ning na de meest energiezuinige van alle wo-
ningen. De sleutel tot die energiezuinigheid 
is een optimaal binnenklimaat, in alle sei-
zoenen. Concreet houdt dat in dat zodanig 
weinig warmte verloren gaat dat traditioneel 
verwarmen niet meer nodig is. Peter Geldof, 
die zelf architect is, merkt dat er heel wat 
misvattingen bestaan over passiefbouwen. 
‘Veel mensen denken dat een passiefwoning 
stukken duurder is dan een traditionele wo-
ning, maar het is eigenlijk vooral de kost van 
het raamwerk dat hoger ligt als het ontwerp 
van bij het begin compact en goed georiën-

teerd is.’ Bovendien verdien je het geld dat 
je meer besteedt tijdens de bouwfase gestaag 
terug eenmaal je in je huis woont. Je energie-
behoefte is namelijk al snel 75 tot 85 procent 
lager dan van gezinnen die in een niet-pas-
siefhuis wonen. 
‘Sommige mensen denken ook dat je wat 
architectuur betreft heel beperkt bent’, weet 
Peter. Dat een huis niet veel meer kan zijn 
dan een doos met een paar kleine raampjes 
in. Maar het huis van Maja en Peter bewijst 
het tegendeel: het is een hedendaagse strak-
ke woning die perfect communiceert met de 
bosrijke omgeving waarin het ligt. Een gevel 

Energie besparen 
in een passiefhuis

Peter en Maja wonen in een grotendeels eigenhan-
dig gebouwde passiefwoning in de omgeving van 
Gent. ‘Over het ontwerp is grondig nagedacht: we 
hebben van in het begin de passiefgedachte als uit-
gangspunt genomen.’ Als het resultaat dan ook nog 
eens mooi oogt, mag het project helemaal geslaagd 
genoemd worden.
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bekleed in cementvezelplaten in zwart en 
groene tinten past perfect tussen het groen. 
‘Hout was hier geen optie, dat verkleurt te 
veel in een bos.’ Natuurlijke materialen als 
kurk en rubberwood binnen maken de wo-
ning huiselijk en apart.

Driedubbele beglazing
‘We hebben ons huis wel opzettelijk zo een-
voudig mogelijk gehouden. Het is een recht-
hoekige doos, die wat getrimd is hier en 
daar. Aan de noordkant hebben we zo goed 
als geen ramen voorzien, maar de zuidkant 
hebben we wel helemaal opengewerkt. Dat 
kan wel degelijk in een passiefhuis.’ Opval-
lend aan het ontwerp is verder de knik in de 
daklijn. Een architecturale ingreep die het 
huis niet alleen wat specialer maakt, maar 
die vooral ook de zonnecollectoren aan het 
oog van de buren onttrekt. 
Peter had al ervaring met passiefbouw, en 

hij en Maja waren er meteen van overtuigd 
dat ook hun eigen gezinswoning volgens die 
principes moest worden gebouwd. ‘We zagen 
het als een uitdaging. Een passiefwoning is 
niet zo veel complexer dan een gewone ener-
giezuinige woning. Alles is gewoon nog wat 
consequenter doorgetrokken: de isolatie, de 
luchtdichtheid en de ventilatie.’ 
De constructie is eenvoudig. ‘Een houtskelet, 
waarvan de binnenkant is bezet met OSB-
platen die zorgvuldig zijn uitgetapet voor 
de luchtdichting. De structuur hebben we 
zelf samengesteld en rechtgezet.’ De groot-
ste kost was de driedubbele beglazing, een 
vereiste voor een passiefwoning. ‘Reken voor 
de kostprijs van die ramen toch ongeveer het 
dubbele als voor dubbele beglazing.’ Wat 
maakt het huis verder zo energiezuinig? 
Muur- en dakisolatie van vijftig centimeter 
dik, vloerisolatie van dertig centimeter dik, 
een geavanceerd ventilatiesysteem en een 

zonneboiler met zonnecollectoren. ‘Weet je 
wat een bijkomend voordeel is aan ons pas-
siefhuis? We wonen vlakbij een drukke auto-
snelweg, maar dankzij de maximale isolatie 
horen we bijna niets van het verkeer.’

Goede zonwering
Bewust bouwen betekent voor Peter en Maja 
ook compact bouwen. Eén van de vragen die 
ze zichzelf stelden tijdens het ontwerpen 
was: ‘Hoe kan je alle ruimtes zo klein mo-
gelijk houden zonder dat het zo aanvoelt?’ 
Het koppel bekent dat het een aardig puzzel-
werk is geweest, maar ze zijn in hun opzet 
geslaagd. De totale bewoonbare oppervlakte 
bedraagt niet meer dan 180 m2, maar het 
huis voelt helemaal niet klein aan. Er is zelfs 
ruimte gevonden voor een bureau en berg-
plaats. ‘En we hebben zichtlijnen gecreëerd 
doorheen de hele woning. Dat geeft adem-
ruimte.’

Een schitterend geïsoleerd huis met grote 
zuidgerichte raampartijen, is dat geen vloek 
in de zomer? ‘Je moet inderdaad maatrege-
len treffen tegen oververhitting. Ik heb dan 
ook uitvoerig berekend welke zonwering ons 
huis koel zou houden tijdens zonnige dagen. 
We hebben panelen met schuine houten 
latten gemaakt, die we naar believen voor 
de vloerhoge ramen kunnen schuiven.’ Een 
mooie oplossing, die bovendien nodig is: ‘Bij 
mooi weer moeten we de zonwering zowel 
boven als beneden sluiten vanaf de ochtend, 
anders wordt het wat te warm’. Wonen in een 
passiefwoning brengt veranderde gewoon-
tes met zich mee, maar de aanpassingen zijn 
eerder klein. En het energievoordeel is net 
heel groot: bijna volledig in je eigen ener-
giebehoefte kunnen voorzien, het is onge-
twijfeld de meest efficiënte methode om een 
winter met nakende stroomtekorten door te 
komen.

•	 Een compact en goed georiënteerd 
bouwvolume;

•	 een zeer goede thermische isolatie 
met zo weinig mogelijk koudebrug-
gen;

•	 een optimale luchtdichting, door 
alle kieren zo goed mogelijk af te 
sluiten;

•	 geen traditioneel verwarmingssys-
teem, maar gebruik van passieve 
energie;

•	 een geavanceerd ventilatiesysteem 
voor warmterecuperatie;

•	 een energiebehoefte voor verwar-
ming die niet meer bedraagt dan 
15 kWh/m2 per jaar.

de belangrijkste 
principes van 
passiefbouw:
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Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Winsol,
051 33 18 11
info@winsol.be – www.winsol.be

Winsol

Besparen hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Integen-
deel. Zeer energiezuinig (ver)bouwen is een investering 
in de toekomst. Energiebesparende maatregelen betalen 
zichzelf terug door een lage energiefactuur. Bij de keuze 
van raamprofi elen en glas is de thermische isolatiewaar-
de de belangrijkste eigenschap. Deze wordt weergegeven 
door de U-waarde. Deze  waarde drukt uit hoeveel warmte 
elk uur per vierkante meter en per graad temperatuur-
verschil doorheen een raam verloren gaat. Hoe lager de 
U-waarde, hoe beter de isolatie, hoe beperkter het warm-
teverlies en hoe lager de energiefactuur. 

Raamprofi el even belangrijk als 
glas
Volgens de huidige EPB-eisen moeten vensters – dus 
raamprofi el en beglazing samen – een Uw-waarde hebben 
van maximaal 1,8 W/m²K. In een BEN-woning mag de Uw-
waarde van een venster niet hoger zijn dan 1,0 W/m²K. Bij 
passiefwoningen moeten de vensters nog beter isoleren 
en mag hun Uw-waarde ten hoogste 0,8 W/m²K zijn. 
De isolatiewaarde van een venster hangt niet enkel af van 
het gekozen glas. Zelfs bij gebruik van hoogrendements-
beglazing met een Ug-waarde van 1,1 W/ m²K kan de Uw-
waarde van het totale venster aanzienlijk variëren. Voor 
de berekening van de Uw-waarde tellen ook de isolatie-
waarde van het raamkader en de bevestiging van het glas 
in het raamkader. Daarnaast is de luchtdichtheid tussen 
de raamprofi elen en de muren zeer belangrijk. 

Enera+ voldoet aan de 
strengste eisen 
De nieuwe pvc-profi elen van Winsol zijn geschikt voor 
lage-energiewoningen, BEN-woningen én passiefwonin-
gen. In combinatie met triple beglazing haalt het Enera+-
systeem reeds de vereiste Uw-waarde voor passiefbouw 
(0,8 W/m²K*)(*Afmeting DK-raam: 1230 x 1480 mm met 
Ug: 0,6). Enera+² in combinatie met driedubbele begla-
zing haalt een Uw-waarde van 0,65 W/m²K** (**Afmeting 
DK-raam: 1230 x 1480 mm met Ug:0,4). 
Enera+ levert de beste thermische prestatie per kilo pro-
fi el en per mm inbouwdiepte van alle pvc-profi elen die 
er vandaag op de markt zijn. Deze verdienstelijke scores 
hebben de profi elen niet enkel te danken aan hun vijf 
kamers – hoe meer kamers, hoe beter een raamprofi el 
isoleert. Ook heel belangrijk zijn de drie dichtingen – de 
meeste systemen hebben maar twee dichtingen – en het 
gebruik van Thermacore. Thermacore is een supersterke 
kunststof die wordt verkregen door coëxtrusie, een tech-
niek waarbij twee verschillende soorten materiaal door 
een matrijs worden geperst. Deze techniek maakt dermate 
sterke pvc-profi elen mogelijk dat ze geen stalen verster-
king meer nodig hebben. Staal is goedkoop en sterk, maar 
heeft als nadeel dat het aanleiding geeft tot koudebrug-
gen, waardoor de profi elen minder goed isoleren. 
Ook met zijn andere producten focust Winsol op de trend 
van energie besparen. De fabrikant biedt nu ook een nieu-
we isolerende garagepoort aan, de Isol-Comfort poort. 
Begin 2015 komt Solfi x duo op de markt, een extra iso-
lerende screen.

Prima schrijnwerk
voor vandaag en morgen  
We moeten steeds meer besparen op energie. In Vlaanderen moeten 
alle nieuwbouwwoningen tegen 2020 BEn (bijna energieneutraal) zijn. 
Ook renovatie ontsnapt niet aan de aandacht. Hoe minder energie we 
verbruiken, hoe lager onze energierekening en hoe lager de uitstoot 
van CO2. Geef de voorkeur aan vensters met een lage uw-waarde. De 
investering loont zichzelf terug, zowel vandaag als morgen.

RAMEN &

DEUREN

Kijk snel op WWW.WINSOL.BE
voor een overzicht van alle Winsol

showrooms en dealers.

ROLLUIKEN
POORTEN ZONWERING

PVC of ALUMINIUM
ramen en deuren?
Winsol, uw oplossing
voor superisolerend,

laag energie of
passief schrijnwerk.

Je voordelen met Enera+:
•	 100% Belgische topkwaliteit – meer dan 130 jaar ervaring
•	 Uitstekende thermische en akoestische prestaties
•	 Dubbele en driedubbele beglazing met glasdikte tot 56 mm
•	 Prima oplossing voor laagenergie-, passief- en zelfs bijna-energieneutrale woningen
•	 Unieke middendichting
•	 Slank profi el - inbouwdiepte: 70 mm.
•	 Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw 
•	 Thermacore technologie: geen staal = geen koudebrug
•	 Stevige hoekverbindingen door meegelaste Thermacore versterkingen
•	 100% recycleerbaar = milieuvriendelijk
•	 Uitgebreid kleurenpallet 
•	 Bij Winsol zijn ook aangepaste, prima isolerende rolluiken en poorten verkrijgbaar
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Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Wienerberger
TEL. 056 24 96 35 - FAX. 056 20 47 60
www.wienerberger.be

De bereikbaarheid, de klantvriendelĳke
openingsuren, de ruime parking, het
totaalaanbod, de multidisciplinaire
aanpak, de unieke presentaties, de
uitgebreide info, de vele demonstraties
en het professioneel advies.
Dit alles maakt van de Wienerberger
showrooms een verplicht adres
voor elke bouwprofessional en
elke bouwheer.

Bezoek vandaag nog één van onze showrooms!Win
een verrassings-
weekend
http://wedstrĳd.wienerberger.be

Meer informatie vindt u op:
www.wienerberger.be

Kortrĳk
Kapel ter Bede 88,
8500 Kortrĳk
Tel.: 056 24 95 88
Ook open op zaterdag

Londerzeel
A12, Koning Leopoldlaan 1,
2870 Breendonk
Tel.: 052 31 10 10
Ook open op zaterdag

113690-adv-255x60-NL.indd 1 20/10/14 16:31

Wienerberger

Eco-brick:
méér dan enkel een slanke lijn

Tot 3,5 cm meer ruimte voor 
isolatie  
De Eco-brick beschikt over alle eigenschappen en voorde-

len van een traditionele keramische gevelsteen, maar dan 

wel in een slanker formaat. Eco-brick is tot 3,5 cm smaller 

en neemt daardoor tot 30% minder ruimte in. Bij nieuw-

bouw kun je de isolatiedikte verhogen - en zo fl ink wat be-

sparen op je energiefactuur - zonder de muurbreedte uit 

te breiden. Zeker voor lage-energiewoningen, waarvan de 

wanddikte schommelt tussen de 35 en 40 cm, betekent 

dat een signifi cant verschil. 

Meer woonruimte 
Aangezien de Eco-brick tot 35 mm dunner is dan de ge-

bruikelijke gevelstenen, kun je bij nieuwbouw degelijk 

isoleren zonder woonruimte te verliezen. 3,5 cm lijkt mis-

schien niet veel, maar over de hele oppervlakte van een 

woning maakt dit wel degelijk een verschil.

Gemakkelijker renoveren 
binnen het rooilijndecreet 
Een gevel aan de buitenkant na-isoleren is bouwfysisch de 

beste oplossing. Aangezien de isolatieschil ononderbro-
ken geplaatst kan worden, kun je (de meeste) koudebrug-
gen vermijden. Dankzij het Vlaamse Rooilijndecreet is het 
overschrijving van de rooilijn (of bouwlijn) met maximaal 
14 cm niet langer een mogelijke reden meer voor het wei-
geren van een bouwvergunning. De geringe dikte van Eco-
brick zorgt ervoor dat je gemakkelijker binnen die 14 cm 
blijft.

Lichter 
De Eco-brick is niet alleen smaller, hij is ook lichter. Voor 
de plaatser betekent dat een groter gebruiksgemak. De 
stenen worden verwerkt volgens de klassieke metsel- of 
lijmtechnieken en met traditioneel gereedschap. Er is geen 
speciale kennis of extra ervaring voor nodig. 
Hoe lichter een gevelsteen, hoe minder energie hij ver-
bruikt voor het transport. Per rit kunnen er meer stenen 
worden vervoerd. Minder wegvervoer betekent minder 
CO2-uitstoot.

Veel kleuren
De steen is verkrijgbaar in een grote variëteit aan kleuren. 
Tijdloos of trendy: kiezen voor de Eco-brick is kiezen voor 
een woning met een sterke uitstraling. 

Met Eco-brick ontwikkelde Wienerberger een gevelsteen met een 
breedte die tot 3,5 cm smaller is dan die van een traditionele ge-
velsteen. Hierdoor kun je bij eenzelfde muurdikte tot 3,5 cm méér 
isoleren, ofwel krijg je extra binnenruimte. Het verschil zit hem niet 
alleen in zijn slanke lijn. De smallere gevelsteen heeft ook nog 
andere voordelen.

Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Winsol,
051 33 18 11
info@winsol.be – www.winsol.be
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systeem reeds de vereiste Uw-waarde voor passiefbouw 
(0,8 W/m²K*)(*Afmeting DK-raam: 1230 x 1480 mm met 
Ug: 0,6). Enera+² in combinatie met driedubbele begla-
zing haalt een Uw-waarde van 0,65 W/m²K** (**Afmeting 
DK-raam: 1230 x 1480 mm met Ug:0,4). 
Enera+ levert de beste thermische prestatie per kilo pro-
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king meer nodig hebben. Staal is goedkoop en sterk, maar 
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gen, waardoor de profi elen minder goed isoleren. 
Ook met zijn andere producten focust Winsol op de trend 
van energie besparen. De fabrikant biedt nu ook een nieu-
we isolerende garagepoort aan, de Isol-Comfort poort. 
Begin 2015 komt Solfi x duo op de markt, een extra iso-
lerende screen.
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We moeten steeds meer besparen op energie. In Vlaanderen moeten 
alle nieuwbouwwoningen tegen 2020 BEn (bijna energieneutraal) zijn. 
Ook renovatie ontsnapt niet aan de aandacht. Hoe minder energie we 
verbruiken, hoe lager onze energierekening en hoe lager de uitstoot 
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•	 Uitstekende thermische en akoestische prestaties
•	 Dubbele en driedubbele beglazing met glasdikte tot 56 mm
•	 Prima oplossing voor laagenergie-, passief- en zelfs bijna-energieneutrale woningen
•	 Unieke middendichting
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•	 Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw 
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GRATIS deze brochures bij u thuis!

U kan de bon 
ook invullen op 

www.nieuwsblad.be/wonen

Waarom kiezen voor mazout?
Kiezen voor stookolieverwarming  biedt tal van voorde-

len. Verwarmen met mazout is niet alleen een kwestie van 

zuinig verwarmen. Deze toekomstgerichte energiebron 

biedt u bovendien comfort, 

veiligheid, autonomie en 

dit met respect voor het mi-

lieu. Daarom zit je goed bij  

Mazout.

Bent u op zoek naar een nieu-

we keuken? Vraag dan zeker 

het Dovy magazine aan en 

laat je inspireren. Je vindt er 

allerhande tips voor het in-

delen van je keuken en voor 

meer ergonomie in de keu-

ken, maar je ontdekt er ook 

enkele inspirerende renova-

tieprojecten.

Belgische kwalitatieve 
keukens op maat, aan 
een heel scherpe prijs

Dovy heeft 
het volledig 
productie-

proces in eigen 
beheer

Dovy staat 
voor absolute 
topkwaliteit

magazine

Energiezuinig en milieuvriendelijk verwarmen. 
Ontdek het uitgebreid gamma van oplossingen dat de 

Duitse fabrikant Vaillant aanbiedt. 

Wenst u alles te weten over onze 

condensatieketels op gas en stook-

olie, de zonne-energiesystemen 

en warmtepompen? Vraag onze 

magazine aan met de onderstaan-

de bon of surf naar www.vaillant.

be/documentatie

Ik wens van volgende bedrijven 
gRaTiS en VRijBlijVeND informatie te ontvangen

  InfOrMAzOut   VAILLAnt   DOVY   WIEnErBErGEr
 WInSOL ramen en deuren   WInSOL zonwering en rolluiken

 Dhr.  Mevr.  Naam: ................................................................................ Voornaam: .......................................................... 

Straat: ................................................................................................................... Nr.: ............................. Postnr.: .......................... 

Gemeente: ............................................................................................................. Tel.: ...................................................................

Bouwstart:       2014        2015         later          

Bouwgrond:     Ja, te ..............................................................................................  Neen

Uw adresgegevens worden opgenomen in het bestand van Corelio publishing nv en dat van de aangekruiste bouwfirma’s.
Wij kunnen uw naam of adres doorgeven aan andere organisaties. Wenst u dit niet kruis dan dit vakje aan  (wet privacy 8/2/’92)

Stuur deze bon naar Bouwen & Renoveren november,  
Rubrieken - Bonnenpagina, p/a Omnilevel PB93 - 9230 Wetteren

De Eco-brick gevelsteen is 
minder breed, zo kunt u 
tot 3,5 cm meer isoleren 
en dat is super voor uw 
energiefactuur. Vraag hier 
uw gratis brochure aan. 
Meer info vindt u ook op 
www.wienerberger.be

Eco-brick®:
het verschil zit
hem niet alleen
in zijn slanke lijn.

WF

WF 6,5

Traditioneel formaat
Eco-brick

Winsol, 130 jaar Belgische topkwaliteit.  Uw specialist in zon-
wering, schrijnwerk, rolluiken, poorten en raamdecoratie.

Alle producten zijn bovendien 100% Belgisch maatwerk.
Vraag het gratis 'Winsol Inspireert' 
magazine aan via onderstaande bon 
of surf naar www.winsol.be. Word 
jij de winnaar van een duo vip ar-
rangement voor Club Brugge of een 
andere leuke prijs?
Surf snel naar www.facebook.com/
winsol.be,'like' onze pagina en 
plaats een kort bericht op onze pa-
gina. Succes!


