Natuurlijk kiest u voor aardgas
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Aardgas is nog altijd de beste keuze. Dat voelt u in de eerste
plaats in uw portemonnee. Wist u dat u tot 1 000 euro per
jaar kunt besparen als u voor uw centrale verwarming overschakelt van een oude stookolieketel naar een condensatieketel op aardgas?

 Kies voor aardgas

Installeer een condensatieketel (HR TOP ketel) en verbruik tot
30 % minder.
•
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Aardgas :
snel geklaard,
veel bespaard

www.cerga.be
www.vreg.be
www.aardgas.be
www.eandis.be

Lagere aankoopprijs
Een nieuwe condenserende aardgasketel (HR TOP) is veel
goedkoper dan een nieuwe condenserende stookolieketel.
Lager energieverbruik
Een condensatieketel op aardgas verbruikt tot 30 % minder
energie dan uw oude ketel, dankzij het hoger rendement.
Lagere onderhoudskost
De wet verplicht een onderhoudsbeurt voor uw ketel: voor aardgas is dit slechts ééns om de twee jaar, bij een stookolieketel is
jaarlijks onderhoud verplicht.
Bijkomende kosten stookolie
Met een stookolieketel moet u ook uw schoorsteen jaarlijks laten
reinigen.

 Zoek de voordeligste aardgasleverancier
Surf naar www.vreg.be: doe de V-test, kies de juiste leverancier voor uw verbruikspatroon en bespaar tot 300 euro.



Contacteer uw vakman

Bespaar nog meer door:
• een ketel op maat
Een ketel die niet is afgestemd op uw energiebehoefte kost u
nodeloos geld. Met een te grote ketel verliest u een deel van uw
besparing.
• een slimme temperatuurregeling
Gebruik een intelligente thermostaat met buitenvoeler en bespaar nog meer.
• een tweejaarlijks onderhoud van uw ketel
Een goed onderhouden ketel zorgt voor een
blijvend optimaal rendement, een zuinig verbruik
en een langere levensduur.

Kies voor aardgas!
Aardgas helpt u niet alleen besparen.
Het biedt nog meer troeven.
Aardgas is veilig
Aardgas is een op en top veilige keuze. Het is niet giftig
en we leveren het aan lage druk. Alle toestellen worden
streng gecontroleerd (CE label). Kies ook voor een vakman/
installateur. Een onafhankelijke keuringsinstantie of een Cergainstallateur keurt altijd eerst de binneninstallatie. Veiligheid
gegarandeerd!
Aardgas is comfortabel
Aardgas biedt u gebruikscomfort op alle vlakken. U betaalt
maandelijks voor uw verbruik, het is makkelijk in onderhoud,
altijd voorradig en verwarmt uw huis in alle stilte zonder stof,
roet of andere ongemakken.
Aardgas en milieu
Aardgas stoot weinig stikstofoxide en CO2 uit, geen roet en
bijna geen fijn stof. Bovendien vervoeren we aardgas niet over
de weg. Bent u milieubewust? Kies voor aardgas.

Wist u dat …
u aardgas perfect kunt combineren met een hernieuwbare
energiebron? Denk maar aan een zonneboiler, een
warmtepomp … Met respect voor uw budget en het milieu!
Voor mensen die kiezen voor hernieuwbare energie is aardgas
de ideale aanvulling. Op momenten dat de productie door een
hernieuwbare energiebron onvoldoende is of geen optimaal
rendement geeft, optimaliseert aardgas uw installatie.

Hebt u
geen centrale
verwarming, dan laat
de HR+ kachel
u toe om de vele
voordelen van aardgas
te genieten, mét een
hoog rendement.
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