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Winst halen uit
verplichte controles?
Niemand loopt warm voor wetten en verplichtingen. Maar wist je dat het naleven van de
voorschriften flink wat winst kan opleveren?
Deze speciale editie van Gazett’O toont hoe
jij voordeel kan halen uit de verplichtingen die
we opgelegd krijgen.
De voorschriften rond verwarmingsinstallaties
zijn geen pestmaatregelen, maar willen ons
energiebewuster maken. Want een nieuwe installatie laten keuren of een bestaande centrale
verwarming regelmatig laten nakijken, loont

Op zoek naar een
professionele partner
voor je verwarmingsinstallatie?

-TIPS
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echt wel. Een controle voorkomt problemen
en zorgt ervoor dat je verwarming lang
en efficiënt blijft presteren. Zo druk je het
energieverbruik, en dus ook je energiefactuur.
In dit extra nummer van Gazett’O zetten we
alle verplichtingen duidelijk op een rijtje. Kijk
ook zeker op bladzijde drie en profiteer van
onze voorjaarsactie: bij aankoop van een
nieuwe condensatieketel krijg je 250 euro
cadeau. Niet twijfelen!
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Laat je cv-installatie
nakijken
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De gevolgen van slecht of geen onderhoud? Je verwarmingsketel presteert minder
goed en is vatbaar voor defecten. Daarom is een uitvoerige controle door een erkend
technicus verplicht voor installaties ouder dan vijf jaar.
Bij een verwarmingsaudit controleert een
erkend technicus de prestaties van je verwarmingstoestel en de hele cv-installatie. Werkt
alles nog naar behoren? Rendeert je ketel
voldoende? Verbruikt het toestel niet meer
energie dan nodig? Achteraf krijg je een rapport met de conclusies en aanbevelingen van
de technicus.
Bekijk het verplichte nazicht als een jaarlijks doktersonderzoek: een checkup om te

kijken of alles loopt zoals het moet. Blijkt
dat er ergens iets mank loopt? Dan reikt het
rapport je meteen ook de oplossing voor het
probleem aan. Door de verplichte controle
weet je wat je zelf kan doen om energie te
besparen en je centrale verwarming beter
te laten presteren. Is de installatie echt
verouderd? Het auditrapport adviseert je
over de installatie van een moderne, zuinige
ketel en geeft tips over premies en subsidies
waarvoor jij in aanmerking komt.

Hoe vaak moet je je verwarmingsketel
laten nakijken? Dat hangt af van het vermogen
van de ketel en de brandstof die je gebruikt.

Vermogen

Gas

Vloeibare brandstof (stookolie)

van 20 kW
tot 100 kW

meer dan
100 kW

Vaste brandstof (steenkool, hout, pellets)

vijfjaarlijks
vierjaarlijks
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Bij nieuw- INSTA
bouw én
verbouwing

Een nieuwe verwarmingsketel in huis?
Voor je gaat genieten van de warme
gezelligheid, moet je de installatie
laten keuren door een erkend technicus.
Let op: dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor nieuwe verwarmingsinstallaties in renovatieprojecten. Na de
controle weet je of je cv perfect werkt
en mag je de verwarming opendraaien.
Vergeet je keuringsrapport niet te vragen.

tweejaarlijks

vijfjaarlijks
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Voordeliger, veiliger,
beter voor het milieu
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Een perfect onderhouden cv-ketel haalt een hoger rendement en verbruikt minder.
Net zoals je wagen of je fiets: die rijdt gewoon veel beter als je hem goed onderhoudt.
Zorg ervoor dat je in de winter niet in de kou zit en laat je toestel tijdig nakijken.
Waarom de wet ons verplicht tot regelmatig
onderhoud? Omdat een goed onderhouden
ketel veel langer meegaat. Het nazicht vermijdt
verlies van rendement en dus verloren stookkosten. Als iedereen zijn ketel tijdig laat checken,
heeft dat een onmiskenbare invloed op het milieu.
Voor een gasketel is een nazicht om de twee
jaar verplicht. Een ketel die stookolie of vaste
brandstof gebruikt – steenkool, hout of pellets
– moet je jaarlijks laten controleren.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud
van de installatie? De gebruiker. Ben je
huurder, dan sta jij in voor het nazicht en de
schoonmaak van je ketel en centrale verwarming. Dat moet gebeuren door een erkend
technicus. Achteraf krijg je een reinigings- en
verbrandingsattest als bewijs dat je installatie
aan de normen voldoet.

Verwarmen zonder zorgen
Sluit een onderhoudscontract af voor je centrale
verwarming. Wij contacteren je wanneer het tijd is
voor het onderhoud van je installatie. Ook de historiek
van je stooktoestel houden wij bij. Zo blijven we perfect
op de hoogte van de toestand van jouw ketel.

Krijg 250 euro
korting
Tijd voor een nieuwe cv-installatie?
Kies nu voor een ATAG-condensatieketel en geniet van een korting van
250 euro of een gratis financiering.
ATAG staat voor hoog comfort en een laag
verbruik. TechniQ adviseert je over het
juiste model, levert en plaatst de nieuwe
installatie. Bestel voor 15 juni 2015 en
betaal 250 euro minder.
Klaar voor onze voorjaarskorting?
Bel 056 44 01 86, mail naar info@techniq.be
of surf naar www.techniq.be.

Wat doet de
technicus?
Tijdens het onderhoud van je
verwarmingsinstallatie kijkt de
technicus je ketel en brander
na en maakt hem schoon.
Ook de schoorsteen krijgt een
schoonmaakbeurt. Daarna
stelt de technieker de brander
opnieuw correct af. Zo voldoet
je installatie aan de geldende
normen en blijft hij optimaal
presteren. Van de reiniging en
de afstelling van de cv-installatie
ontvang je een attest.

-TIP!

BON
250 EURO KORTING
OF GRATIS FINANCIERING
bij aankoop van een nieuwe
condensatieketel van ATAG.
Gekocht voor 15 juni 2015,
geleverd en geplaatst door
TechniQ.

Eén bon per gezin, niet te combineren met andere
acties of in te ruilen voor contant geld. De wet op het
consumentenkrediet is van toepassing. Meer details? Lees
onze Bijzondere Voorwaarden.
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Iedereen moet
zuiniger stoken

Condensatieketels zijn de meest efficiënte verbrandingsketels op de markt.
Logisch dat de condensatieketel verplicht wordt in heel Europa. Koop je na
26 september 2015 nog een nieuwe cv-installatie? Dan zal dat standaard een
condensatieketel zijn.
De nieuwe ketels krijgen een energielabel met een score van A tot G,
vergelijkbaar met labels van koelkasten of wasmachines. Verwarm je thuis
nog met een traditionele ketel? Je hoeft de oude installatie niet overhaast
te vervangen, zolang hij voldoet aan de geldende normen.

Voordelen van condensatieketels
Veiliger: doordat het circuit van luchtaanvoer en -afvoer helemaal
gesloten is, bestaat er helemaal geen risico meer op CO-vergiftiging.
Zuiniger: het rendement van een condensatieketel ligt veel hoger
dan dat van een traditionele ketel. Dat voel je aan je energieverbruik –
en dus aan je factuur.
Comfortabeler: een condensatieketel heeft geen warmteverlies,
wat resulteert in een groot warmtecomfort.

Hoe werkt een
condensatietoestel?

Een verwarmingsketel creëert
warmte door verbranding. Tijdens
dat proces ontstaan waterdamp en
verbrandingsgassen. In plaats van
die langs de schouw te laten ontsnappen, recupereert een condensatieketel warmte uit die uitstoot.
Dat vermindert het energieverlies
én het brandstofverbruik. Niet
enkel goed voor het milieu, maar
zeker ook voor je portefeuille.

Een energiezuinig toestel
herken je aan deze labels.

Meer over energiezuinig verwarmen?
www.energiesparen.be – www.lne.be
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