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nog altijd
de beste
keuze!

De heer en mevrouw De Pestel schakelden vorig
jaar over van stookolie op aardgas. Dit is hun
verhaal.

'Onze oude stookolieketel
werd nukkig'
'In februari 2011 werd onze oude stookolieinstallatie nukkig. De technicus kwam meerdere keren langs, maar uiteindelijk gaf ze na
25 jaar helemaal de geest. Midden in de winter hadden we plotseling geen verwarmingsinstallatie meer. Gelukkig is onze woonkamer
uitgerust met een houtkachel. In de badkamer
installeerden we tijdelijk een elektrische verwarmer. Zo konden we ons toch behelpen, zij het
zonder veel comfort. Een houtkachel geeft direct
warmte, maar ’s morgens is heel het huis koud.
Dat waren we niet gewend.
De snelste oplossing zou een nieuwe stookolieketel geweest zijn. Dat was op twee dagen te
realiseren. Maar we wilden een doordachte keuze
maken, die ons comfort en zorgeloos gebruiksgemak zou garanderen. De stookolietank zat al
40 jaar in de grond en vormde dus een risico.
Bovendien was het toch telkens een heel gedoe om
de schouw en de brander te laten
kuisen en de tank te laten keuren. Het Eandismagazine wordt
hier aandachtig gelezen en we
hebben ons dan ook onder meer
via die weg geïnformeerd. Ook
onze installateur kwam met heel
wat informatie op de proppen.
Na rijp beraad hebben we beslist
om over te schakelen van stookolie op aardgas.

De heer en mevrouw De Pestel in gesprek
met Marion Van Langenhove
van Eandis.

'De installatie is prima verlopen'
'Na plaatsing deed onze installateur een dichtheidsproef, die door Eandis nog eens werd overgedaan voordat de teller werd opengezet. Er werd
dus geen enkel veiligheidsrisico genomen.

'Eerlijk gezegd
waren we verbaasd
hoe snel en vlot de
hele overschakeling
is verlopen.'

Is uw verwarmingsketel aan
vervanging toe? Kies voor een condensatieketel op aardgas!
Overschakelen op aardgas blijft rendabel, ondanks de gewijzigde wetgeving. Ook zonder
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Hoe dat komt? Onder meer door de uiterst zuinige condensatieketel: die verbruikt maar
liefst tot 30 % minder dan een oude stookolieketel. Tel daarbij het prijsverschil tussen
stookolie en aardgas, en de rekening is vlug gemaakt. Met aardgas kiest u bovendien
voor meer comfort en verwarmt u zorgeloos, jarenlang.
U twijfelt nog? Laat u overtuigen door deze ervaringsdeskundigen.
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We hebben de bon uit het Eandismagazine doorgestuurd en drie dagen later kregen we al antwoord. Marion Van Langenhove werd onze contactpersoon binnen Eandis en toen is alles in een
stroomversnelling geraakt. Eerlijk gezegd waren
we verbaasd hoe snel en vlot de hele overschakeling is verlopen. Eigenlijk ging het zelfs iets te
snel. Tijdens de voorbereidende werken hadden
we wat tegenslag, dus zijn we zelf op de rem gaan
staan. We durfden onze installatie pas bestellen
toen de teller al was geïnstalleerd. Onze installateur heeft ons geholpen bij de juiste keuze van
condensatieketel: het werd een HR-topmodel, dat
zijn de zuinigste.'

We zijn zeer tevreden over de
nieuwe aardgasinstallatie. Ze is
comfortabel en geruisloos. Het
water is ook sneller warm dan
voordien. We zijn alle nadelen
kwijt: geur, lawaai, keuring van
de tank, kans op lekken.

De aankoopprijs van een aardgasketel ligt bovendien beduidend lager dan die
van een stookolieketel. Nu zijn we gerust: om de
twee jaar kuist de installateur de ketel en krijgen
we een attest. De installatie is dus zo goed als
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handig met de rare seizoenen die we tegenwoordig meemaken.'
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