Nieuwsbrief
september 2018
met energie aan de slag in je eigen buurt
Beste Heerlijk Recht bewoner,
In deze tweede nieuwsbrief informeren wij je graag over wat ons de afgelopen tijd rondom de
ernergietransitie bezig heeft gehouden en wat er de komende periode op de agenda staat.

Dag van het Park
Datum: 16 september. Tijd: 11:00 – 16:00.
Locatie: Park De Houtkamp

‘t Heerlijk Recht bewonersavond
Datum: 20 September. Tijd: 19:30 – 22:00.
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp.

Op de ‘Dag van het Park’ zal ook een vertegenwoording van onze Leiderdorpse Energie Ambassadeurs
aanwezig zijn om informatie met u te delen en uw vragen over duurzaamheid en energie te
beantwoorden.
Op donderdagavond 20 september organiseren wij onze tweede bewonersavond. Tijdens de vorige
bijeenkomst hebben buurtbewoners hun ervaringen met nieuwe vormen van energie met ons
gedeeld. Deze keer is het de beurt aan twee lokale leveranciers van zonnepanelen, zonneboilers en
lucht/water warmtepompinstallaties die hun visie met ons komen delen. Daarnaast zal er uitleg
worden gegeven over de werking van de meegenomen apparatuur.

Meld je voor de bewonersavond op 20 september
vóór 18 september aan via ons mailadres:
Duurzaam@Heerlijkrecht.eu

Op de bewonersavond krijgen we van onze lokale installateurs antwoord op o.a. de onderstaande
vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Ik wil mijn huis verduurzamen. Waar begin ik?
Hoeveel moet ik investeren om aardgasloos te kunnen wonen?
Wat gaat er met de Salderingsregeling gebeuren? Kan ik mijn investering dan ooit
terugverdienen?
Hoeveel uitstoot en geld kan ik besparen?
Van welke keuzes krijg ik geen spijt?
Moet ik me laten adviseren door een expert?
Hoe kom ik erachter welke oplossing het beste bij mijn type huis past?

Ventileren van je huis een noodzaak?

Oude unit

Nieuwe unit

Onlangs zijn wij aan de slag gegaan met ons ventilatiesysteem in huis. Van het 10 jaar oude systeem
van het merk Stork waren de lagers versleten en maakte hierdoor veel lawaai. Bovendien kwamen
we er achter dat het stroomverbruik er niet om loog (+/- 200kW per jaar).
Wij hebben gekozen voor het alles-in-1 Itho Daalderop Ventilatiepakket CVE-S.
De CVE-S is een centrale ventilatie-eenheid (CVE) die tot wel 83% minder energie verbruikt dan de

oude wisselstroomventilator. Bovendien wordt de CVE-S geleverd met een geïntegreerde
vochtsensor waardoor er automatisch in een vochtige ruimte wordt geventileerd.
De CVE is eenvoudig en overal in huis te bedienen met de draadloze AUTO RFT-zender. De
bijgeleverde draadloze bediening kan extra worden ingezet naast de bestaande schakelaar in de
badkamer.
Het systeem is erg stil. Wij zijn er heel tevreden over. Neem gerust contact met ons op mocht je
meer willen weten over de installatie.
In het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itho ecofan CVE-s met eurostekker stekker en perilex snoer.
RFT auto zender .
4x luchtventiel 125mm.
Vochtsensor dus altijd de juiste vochtbalans in huis.
Meest toegepaste ventilatie box.
Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom.
Toepasbaar in elke situatie.
Bewezen, betrouwbaar en stil.
5 jaar garantie.
Terugverdientijd +/- 2-3 jaar.
Kosten 225 euro incl. BTW.
Gekocht bij Warmteservice in Leiden.
Installatietijd: 1 uur.

Vriendelijke groet,
EnergieAmbassadeurs ‘t Heerlijk Recht

Richard Hilhorst
Doeszijde 5

Patrick Ploeg
Warmoesland 18

Volg ons ook op: www.Goedleiderdorp.nl en www.heerlijkrecht.eu.

