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Nieuwe woonvoornemens
voor een sprankelend jaar
Wat zijn jouw goede voornemens
voor dit jaar? Minder chocolade eten,
wat kerstkilo’s verliezen, of stoppen
met roken?
Eén voornemen hoort bovenaan op je
lijst: de aanpak van je woning. Steek in
2015 de handen uit de mouwen, en zet je
plannen om in acties. Verwen jezelf met
een nieuwe badkamer. Of installeer een
hoogrendementsketel, en zie het verschil

op je energiefactuur. Of pak eindelijk
die lekkende kraan aan.
Klaar voor de start? Blader door dit
eerste nummer van Gazett’O, boordevol
wooninspiratie. Volg de tips om meer
energiebewust te leven. Ontdek de
verschillende premies en subsidies van de
overheid. En laat je prikkelen door onze
producten in de kijker. Want gezellig en
comfortabel wonen? Dat kies je zelf.

We bedanken je ook graag voor je vertrouwen in onze producten
en diensten. En wensen je een warm en voorspoedig 2015!
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Zó help je mee
een stroomtekort te vermijden

Waarom
je handdoek
warmte wegneemt
Leg je na het douchen je natte
handdoek op de radiator?
Dan droogt die inderdaad sneller. Maar hij
blokkeert óók de warmtetoevoer naar de
rest van de kamer. Want je radiator geeft
alleen goed warmte af, als je hem niet
bedekt. Bovendien is er altijd een risico
dat je handdoek door de hitte van een
elektrische convector begint te branden.
Meer warmte en veiligheid?
Dat krijg je door je handdoek voortaan
ergens anders te drogen. Bijvoorbeeld op
een droogrek dat je naast de verwarming
zet. Of vervang je bestaande radiator
door een handdoekdroger.

Wil je weten of
er deze winter
een afschakeling
in jouw straat
dreigt?
Raadpleeg dan
de website van
Eandis op
www.eandis.be.

Je hoorde het al: deze winter dreigt er een stroomtekort in België. Wordt dit scenario
werkelijkheid? Dan activeert België het afschakelplan, en komen sommige regio’s
tijdelijk zonder stroom te staan. Dat kan gelukkig voorkomen worden – als we samen
maatregelen nemen om ons elektriciteitsverbruik te beperken.

Wanneer dreigt er stroomtekort?
Vandaag zijn slechts drie van de zeven
Belgische kernreactoren actief, waardoor we
minder stroom produceren. Toch dreigt er
pas een stroomtekort als deze drie factoren
samenkomen:
• een lange periode van hevige koude
in heel Europa
• weinig of geen wind
• weinig mogelijkheid om stroom aan
te kopen bij onze buurlanden

Wat is eraan te doen?
Door zelf minder elektriciteit te verbruiken,
beïnvloed je het stroomtekort. Daarom krijg je
zeven dagen voor een eventueel stroomtekort

250 euro korting
op je nieuwe
verwarmingsketel!

een waarschuwing om je elektriciteitsverbruik
te beperken.
Doet iedereen mee? Dan is de afschakeling
te vermijden. Zo niet? Dan vallen de
distributiecabines onvermijdelijk uit,
volgens het afschakelplan.
Het afschakelplan verdeelt de verschillende
distributiecabines over zes schijven. Bij een
stroomtekort worden de elektriciteitscabines
in schijf zes als eerste uitgeschakeld.
Woon je in de buurt van zo’n elektriciteitscabine? Dan krijg je 24 uur op voorhand een
extra verwittiging, die laat weten dat je de dag
erna – ongeveer tussen 17 en 20 uur – geen
stroom zult hebben.

BON
€ 250 korting
of gratis financiering

Een nieuwe verwarmingsketel is een
investering – en soms heb je nét
andere uitgaven gepland. Gelukkig
blijft het dit jaar extra lang Kerstmis.
Koop je vóór 15 februari 2015 een nieuwe
condensatieketel van Atag? Dan krijg je bij
je aankoop 250 euro korting of een gratis
financiering. Je nieuwe ketel wordt met zorg
geplaatst door TechniQ. Bovendien merk je
het verschil op je energiefactuur: je bespaart
maar liefst tot 40 % energie! Doe dus je
portemonnee én het milieu een plezier.
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Twijfel je over de juiste cv-ketel? Roep dan
de hulp in van TechniQ, en krijg gratis en
vrijblijvend een medewerker op bezoek. Die
geeft je graag advies over de verschillende
keteltypes en hun promoties.
Interesse?
Bel 056 44 01 86 of mail naar info@techniq.be.

Geniet tot 15/02/2015 €250 korting
of een gratis financiering bij de
bestelling van een condensatietoestel van Atag (geleverd en
geplaatst door TechniQ bvba).

1 bon per gezin. Niet inruilbaar voor contacten, noch
cumuleerbaar met andere acties. Onderworpen aan
de wet op het consumentenkrediet. Raadpleeg onze
Bijzondere Voorwaarden.

Zonne-energie:
bron voor verwarming
én warm water

Antonio Lupi:
huwelijk van design
en functionaliteit
Het Italiaanse topmerk Antonio Lupi pakt uit
met zijn allereerste designradiator: BIT. Het
pronkstuk is vervaardigd uit 100% gerecycleerd
aluminium en heeft een unieke uitstraling.

De reliëfs creëren een speels schaduwspel.
Bovendien kan de BIT gepersonaliseerd
worden. Een must have voor wie op zoek is
naar een duurzaam ontwerp dat functionaliteit
én esthetiek verenigt.

Ontdek de BIT op www.antoniolupi.it
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Actueel:

bruisende samenwerking
tussen installatiebedrijven
Huistechniek Tjoens
en TechniQ
Twee belangrijke regionale spelers sloegen
op 6 december 2014 de handen in elkaar.
Huistechniek Tjoens uit Blankenberge maakt
sindsdien deel uit van TechniQ uit Kortrijk.
De twee bedrijven hebben samen een
uiteenlopend klantenbestand, en staan klaar
voor particulieren én bedrijven.

Bij noodgevallen zijn ze snel ter plaatse, en die
flexibiliteit weten onze klanten te waarderen.
Want ze willen snél geholpen worden: zeker
in de winter. Problemen met de verwarming of
warm water? Wij staan onze klanten 24 uur per
dag bij, op elke dag van de week.”

Danny Ongenae, zaakvoerder van TechniQ, is
alvast erg enthousiast over de overname: “Met
deze overname zetten we de groei van TechniQ
in. Ons installatiebedrijf bouwde een prima
reputatie op. En onze visie en waardenpakket
sluiten naadloos aan bij de service, kwaliteit en
persoonlijke aanpak van Huistechniek Tjoens.”
Ongenae verklaart ook het succes van TechniQ:
“Onze technici zijn actief in heel Vlaanderen.

Meer weten? info@techniq.be.
TechniQ Blankenberge
Sgt De Bruynestraat 67
T 056
0 41 13 18
TechniQ Kortrijk
Meensesteenweg 183
T 056 44 01 86

Verwarmen op zonne-energie bruist
van de mogelijkheden. Hoorde je al
over de unieke zonnegascombi?
Die combineert twee energiesystemen, die allebei het water in de
boiler opwarmen: een gasbrander
en een zonnepaneel. Het resultaat?
Gegarandeerd warm water, zelfs bij
weinig zonlicht!
Maar er is meer! De zonnegascombi
gebruikt de zonne-energie ook voor de
verwarming. Atag is de enige producent
die dit hybridesysteem aanbiedt.
De plaatsing en het gebruik van deze installatie
zijn bijna hetzelfde als bij een normale ketel.
En het verbruikt beduidend minder gas –
wat voordelig is voor het milieu.
Zo werkt het: de zonnecollectoren warmen
de boiler op voor warm water en centrale
verwarming. Is er toch te weinig licht en haalt
de zonnecollector een te lage temperatuur?
Dan neemt de cv-ketel het over – en wordt
de boiler tijdelijk verwarmd op gas.

Tip!
Zowel de netbeheerder als het Vlaams
Gewest, de provincies en de gemeenten
geven momenteel nog premies voor de
installatie van een zonneboiler.

Meer weten over dit unieke systeem?
Bel 056 44 01 86, mail info@techniq.be,
of surf naar www.techniq.be.

Nieuwe woonpracht:

De firma Ongenae liep meteen warm voor dit
project, en installeerde met plezier het sanitair
en de verwarming van de ruime
villa-appartementen.

Kevin Wolfcarius, projectmanager bij
Ongenae, geeft graag uitleg: “We plaatsten
vloerverwarming in alle appartementen. Die
maakt radiatoren overbodig – en dus blijven
de wanden vrij. De typische stralingswarmte
bij vloerverwarming zorgt voor een heerlijk
comfortabel en aangenaam gevoel. De
thermostaat kan zelfs 2 °C lager gezet worden
dan bij de traditionele verwarming, zonder
dat er warmte verloren gaat. De perfecte
combinatie van esthetiek, wooncomfort en
rationeel energiegebruik!”

De condenserende verwarmingstoestellen van
Bulex zorgen voor een uniek wooncomfort.
En de combinatie met de vloerverwarming en
de naregeling van Uponor maken de warmteervaring helemaal af.

Meer info
over het gloednieuwe woonproject?
Bel 056 22 16 80, mail naar info@ongenae.eu,
of bezoek www.ongenae.eu.

Isola Bella in Brugge
Rij je langs de Ezelpoort in Brugge?
Dan heb je een prachtig uitzicht op het
nieuwe woonproject ‘Isola Bella’. Dat
is opgericht waar vroeger de Nationale
Bank was. Vandaag staan er op deze
unieke locatie 48 appartementen, met
terras en ondergrondse parkeergarage.
Die zijn ingebed in 2 losstaande
woonblokken.

Renovatiepremie wordt
belastingvermindering
Vanaf 1 december 2014 wordt de
renovatiepremie een belastingvermindering of belastingkrediet.
Die vraag je aan vanaf de zomer van
2015. Je krijgt dan een attest dat je bij je
belastingaangifte steekt. Daarna wordt
je vermindering of krediet in drie schijven
toegekend. De voorwaarden voor je
renovatiepremie blijven dezelfde.

Overgangsregeling
Wil je vóór de zomer van 2015 al een
renovatiepremie aanvragen? Hou dan
voorlopig je facturen bij, tot je in de
zomer een aanvraag kunt indienen.

Voor & na:
e-Pipe renoveerde leidingen
zonder breekwerk in Dilbeek
Woontype: halfopen eengezinswoning
Locatie: Dilbeek
Probleem: roestwater
Duur van de werkzaamheden: 5 dagen
Aanpak: e-Pipe pakte het koud- en
warmwatercircuit van de sanitaire installatie aan.
Behandeling: gegalvaniseerde leidingen, met
19 koudwaterpunten en 11 warmwaterpunten.
Resultaat: de coating van epoxyhars, die
e-Pipe op de binnenwand van de leidingen
aanbracht, zorgt voor helder en zuiver water.

Meer weten?
Bel 056 520 220, mail info@epipe.be,
of surf naar www.epipe.be.
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