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Ecodesign voor verwarmingstoestellen is nu 
officiële Europese richtlijn

Bodemfonds voor 
stookolietanks
Tussen de Federale regering en de gewesten werd in juni 2013 een 
princiepsakkoord gesloten dat in de voorbije maanden door de 
respectievelijke administraties in wetteksten werd gegoten. 
Dit samenwerkingsakkoord (“SWA”) tussen de verschillende 
gewesten en het federale niveau zit nu in de fase van goedkeuring 
door de federale regering en de gewestregeringen. 
De overheden verwachten dat deze goedkeuringen rond zullen 
zijn in december 2013. Daarna worden de teksten gezamenlijk 
voorgelegd aan de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om 
opmerkingen te formuleren. Op basis hiervan zullen de overhe-
den eindteksten opstellen en voorleggen aan hun parlementen 
voor goedkeuring.
Indien dit proces rond is tegen eind maart 2014 (daarna worden 
de parlementen ontbonden wegens verkiezingen in mei), kunnen 
de teksten van het ‘SWA’ gepubliceerd worden in het Staatsblad.
Daarna kunnen de volgende stappen gezet worden om dit ‘SWA’ 
uit te voeren, met als objectief operationeel te zijn in 2015.

Welke juridische structuur de operaties zal uitvoeren/begeleiden 
ligt nog niet vast, maar de expertise die opgebouwd werd bij Bofas 
(Fonds voor de sanering van de benzinestations) is zeker een grote 
troef om in te zetten in het Bodemfonds voor stookolietanks (kort-
weg ‘Premaz’ genaamd).
Inzake financiering van dit toekomstige Bodemfonds voor stook-
olietanks is de overheid van plan om het overschot aan mid-
delen bij Bofas in te zetten als ‘startkapitaal’. De federaties van 
de oliesector wensen nu al het mechanisme vast te leggen dat 
geactiveerd kan worden wanneer er meer financiële middelen 
nodig zijn dan dit ‘startkapitaal’. Vooral een curatief luik is uitge-
werkt; een preventief luik moet nog verder uitgewerkt worden en 
beperkt zich op dit ogenblik tot een nog te bepalen verzekerings-
mechanisme.
De trein van een Bodemfonds voor stookolietanks is dus aan het 
rijden, maar er zijn nog enkele signalisatielichten en wissels te 
passeren die de timing en het precieze eindstation van de rit zul-
len bepalen!

bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de 
handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de 
EU geproduceerd mogen worden.

In de praktijk zullen professionelen zich nu al op 
de meest performante ketels (meestal met con-

densatietechniek) of warmtepompen (met inverter-
techniek) concentreren, want vanaf september 2015 
zullen nog alleen verwarmingssystemen met deze 
techniek aan de eisen van deze richtlijn voldoen.

Na de definitieve publicatie in het Europees Publi-
catieblad van 6 september 2013, is de lang 

besproken ‘Ecodesign richtlijn’ voor verwar-
mingstoestellen een feit. Door deze richtlijn 
wordt het minimumrendement van verwar-
mingstoestellen beduidend opgetrokken, met 
als gevolg een lager energieverbruik voor de 
consument. Bovendien kunnen verwarmings-
toestellen door de nieuwe energie-efficiën-
tieklassen (zichtbaar gemaakt voor de consu-
ment via de A-G labels van de ‘Energy Label-
ling’-richtlijn) duidelijker op hun rendement worden beoordeeld. 
Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog 
versterkt doordat voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken 
op dezelfde manier (in HS) gemeten wordt. Bij warmtepompen 
komt de geluidsemissie nu ook in de weegschaal.

Deze richtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 
september 2015 effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat 
vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een 
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2014: verkiezingen voor de energietoekomst?

De studiediensten van de partijen leggen nu de laatste hand aan de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 
mei 2014.
Een toekomstgericht beleid inzake energiebevoorrading en het efficiënt verwarmen van onze gebouwen, maakt daar 

zeker deel van uit. Of iedereen op dezelfde operationele lijn zit om een krachtdadig beleid na de verkiezingen uit te voeren, is 
minder zeker.

De insteek van onze sector voor dit toekomstig beleid laat zich samenvatten in zes punten.
• Kies voor een energiemix die ruimte geeft aan alle energievormen met efficiënte toepassingen. Stookolie, met een marktaan-

deel van 33%, behoort tot die mix.
• Technologische innovaties maken van verwarmingssystemen met stookolie een koploper inzake efficiëntie en innovatie. Het 

verbruik en de emissies van nieuwe oliesystemen zijn spectaculair gedaald, en de ecologische voetafdruk behoort tot de 
beste van de fossiele brandstoffen.

• De ontplooiing van hernieuwbare energie krijgt meer kansen met stookolie: een energie die binnen handbereik is, de kosten 
van een netwerk vermijdt, en de wisselende productie van hernieuwbare energie soepel opvangt en aanvult.

• Stookolieopslag is veilig voor mens en milieu. De huidige concepten van dubbele bescherming van de opslag met eenvoudige 
bewakingssystemen van de voorraad voorkomen bodemvervuiling. Aangevuld met het bodemsaneringsfonds voor tanks en 
een verzekeringsconcept, behoort dit probleem tot het verleden.

• Het einde van de aardolievoorraden is nog lang niet in zicht. De nieuwe voorraden, en meer efficiënte ontginningstechnieken 
van zowel ‘conventionele’ als ‘niet-conventionele’ olie, verzekeren ons van voldoende reserves voor tientallen jaren.

• Vereenvoudig de regelgeving en stroomlijn ze tussen de gewesten.

WA R D  H E R T E L E E R
General manager
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Actualiteit

Met MazoutExpert 
naar de Rode Duivels
Op dinsdag 15 oktober waren het Mazoutteam en 200 MazoutEx-
perts in het Koning Boudewijnstadion present om de Rode Duivels 
te ondersteunen bij hun laatste kwalificatiematch voor het WK in 
Brazilië. Ze zagen er de voltallige ploeg van Marc Wilmots het elf-
tal van Wales trotseren: Lukaku, Hazard, Bakkali, De Bruyne en de 
anderen.

Infoavond over de Helpdesk 
EPB Verwarming
Cedicol en KVBG organiseerden op 3 oktober een informatie-
avond “EPB reglementering voor verwarming vandaag en mor-
gen”, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er 
waren meer dan 150 aanwezigen. Cedicol en KVBG gaven er niet 
alleen een stand van zaken van de Brusselse EPB-reglementering 
voor verwarming, maar bespraken ook de uitvoering daarvan in 
de praktijk. Vertegenwoordigers van de Helpdesk en van Leefmi-
lieu Brussel beantwoordden er ook vragen en opmerkingen van 
de aanwezige professionelen actief in de Brusselse regio.

www.epbverwarmingbru.be

Informazout had voor deze match niet zomaar tickets maar een 
echte “VIP night” gereserveerd voor 200 MazoutExpert zaak-
voerders. Zij kregen een onthaal en aperitief, gevolgd door een 
fijn diner in de “Diabolix Business Club” van Brussels Expo. Na de 
match kwam daar nog een afsluitende drink bovenop om onze 
kwalificatie voor Brazilië te vieren. De supporterssjaals, driekleu-
renschmink en andere verrassingen ontbraken niet, en alles ver-
liep in een ongelooflijke sfeer!
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Innovatie

Het “Oel-Waerme-Institut” (OWI) is een onder-
zoeksinstituut verbonden aan  de hogeschool 

RWTH Aachen (Duitsland), en een kenniscentrum 
op het vlak van oliestook. In de laboratoria wordt 
gewerkt aan diverse toekomstgerichte technie-
ken voor stookolie voor verwarming en aanver-
wante toepassingen. Zo levert OWI expertise aan 
bekende Duitse fabrikanten bij het uitwerken van 
nieuwe generaties verwarmingstoestellen op stook-
olie. Algemeen directeur Klaus Lucka is dus goed 
geplaatst om een visie te geven op de olietechniek 
van de komende jaren.

Op technisch vlak is er veel mogelijk. Zoals Klaus Lucka het uit-
drukt: de sector heeft zijn huiswerk gedaan, en er zijn diverse 
oplossingen ontwikkeld op het vlak van micro-WKK, zeoliet warm-
tepompen en biobrandstof. Door een combinatie van economi-
sche en politieke factoren is de motor van de markt echter stilge-
vallen. De doorsnee consument is overweldigd door de veelheid 
van technische mogelijkheden en weet niet goed wat kiezen. 
Daarbij zijn de doemscenario’s van de energiebevoorrading niet 
uitgekomen. Met de ontginning van schaliegas en schalieolie zijn 
de prijzen lang niet gestegen als men enkele jaren geleden nog 
vreesde. Als de consument dan uitrekent hoeveel zijn stookplaats-

renovatie hem oplevert, denkt hij uit te komen op te lange terug-
verdientijden en houdt hij de vinger op de knip. 

Van overheidswege probeert men wel energierenovatie af te dwin-
gen door energieprestatie-eisen op te leggen aan gebouwen. Met 
de invoering van de Ecodesign-eisen voor verwarmings toestellen, 
zal  er ook een aantal toestellen van de markt verdwijnen. Men 
moet er echter voor opletten dat die aanpak niet contraproduc-
tief wordt. Al die maatregelen betekenen een hogere kost voor de 
burger. Als die te hoog wordt, zal hij een ketelvervanging alleen 
maar zo lang mogelijk uitstellen en niets doen. Men moet integen-
deel mikken op betaalbare en eenvoudige oplossingen.

Innoveren in een vervangingsmarkt

De markt van verwarmingssystemen op vloeibare brandstoffen is 
een vervangingsmarkt, en dat heeft zijn gevolgen voor de R&D-
projecten bij de constructeurs van verwarmingstoestellen. Er zijn 
aanzienlijke investeringen nodig om nieuwe technieken te ontwik-
kelen en op de markt te brengen. Het wordt moeilijker om die 
investeringen te recupereren over een krimpend aantal verkochte 
toestellen.

Bovendien is de huidige generatie condensatieketels  al erg effi-
ciënt, en heeft de consument daarmee al een staaltje spitstech-
nologie in huis gehaald. De prijs om de laatste 2% rendement 

OWI : toekomstgericht onderzoek voor 
verwarmingssystemen met olie

Eenvoudige en betaalbare oplossingen 
stimuleren renovatie

Gebrek aan investeringsbereidheid

Bij de klanten is er nog een duidelijk gebrek aan 
bereidheid om te investeren. Als de verkoop van 
systemen op fossiele brandstoffen zoals olieke-
tels daalt, is dat niet zozeer omdat huiseigenaars 
massaal overschakelen op andere energiebron-
nen, dan wel omdat ze het de moeite niet vinden 
om hun ketel te moderniseren. De potentiële 
klant meent dat besparingen lang niet altijd in 
verhouding tot de kosten staan, en denkt tegen 
erg lange terugverdientijden te zullen moeten  
aankijken. In deze economisch onzekere tijden 
verkiest hij dus om niets te doen, en pas te rea-
geren wanneer de installatie een mankement 
vertoont.

Daarbij kan een al te ambitieus energiebeleid, 
zoals in sommige streken van Duitsland gevoerd 
wordt, contraproductief werken. In de deel-
staat Baden-Württemberg bijvoorbeeld, zijn de 
eisen zo hoog dat men al een begoede idealist 
moet zijn om nog spontaan een stookplaats te 
renoveren. Het resultaat is dat eigenaars een 
modernisering zo lang mogelijk uitstellen, wat 
de markt doet stilvallen. Het beleid in die deel-
staat is ook expliciet tegen fossiele brandstoffen 
gericht. Deze toestand mag een waarschuwing 
zijn voor België. Het heeft geen zin dat er om 
ideologische redenen een beleid gevoerd wordt 
waar uiteindelijk noch het milieu, noch de 
gebruiker mee gebaat zijn, en dat bovendien de 
consument met extra kosten opzadelt.

Klaus Lucka
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Innovatie

te halen, staat niet in verhouding tot die voor de 98% die we al 
verworven hebben. Wie de efficiëntie van een installatie verder 
wil verbeteren, kijkt beter naar hydraulische aspecten dan naar 
brandertechnische, met name het ontwerp en de sturing van de 
verdeelinstallatie. Door een aangepaste regeling kan men voorko-
men dat er nodeloos verwarmd wordt. Daarmee hangt een opti-
maal hydraulisch concept samen, zodat er met de juiste debieten 
gewerkt wordt en circulatoren niet nutteloos blijven draaien.

Micro-WKK en groenestroomproblematiek

De pieken in de toevoer van groene stroom uit zonnepanelen 
en windturbines hebben ook de vooruitzichten voor micro-WKK 
grondig gewijzigd. Aanvankelijk werd deze techniek in de eerste 
plaats gezien als een verwarmingstoestel dat als nevenproduct 
stroom leverde. Het toestel werd dan gestuurd in functie van de 
warmtevraag, waarbij de stroom ofwel ter plaatse verbruikt werd 
of aan het net werd geleverd. Dat paste in een beleidsvisie waar-
bij decentrale stroomproductie bevorderd werd. Door de pieken 
in de groenestroomproductie streeft men nu integendeel naar 
methoden om die pieken af te vlakken. In die visie zou men de 
WKK-generatoren aansturen in functie van het elektrisch verbruik, 
om te kunnen inspelen op de pieken in de productie. Dat schept 
dan weer complicaties aan de verwarmingskant, omdat men de 
warmte ergens kwijt moet kunnen. Motoraangedreven WKK pro-
duceert namelijk vier tot vijf keer meer warmte dan elektriciteit. 
Naarmate de woningen energiezuiniger worden, wordt het pro-
blematischer om dat thermisch vermogen nuttig te gebruiken.

De conclusie is dan ook dat motoraangedreven WKK-toestellen 
alleen maar zin hebben als zowel de warmte als de stroom altijd 
nuttig ter plaatse gebruikt kunnen worden. Bovendien moet 
de elektriciteitsproductie een hoger rendement halen dan bij 
centrale productie. Dat laatste ligt nu op ongeveer 36% plus nog 
een groen aandeel. Het is dus weinig waarschijnlijk dat deze 
techniek op grote schaal zal worden toegepast in woningen. 

In utiliteitsgebouwen zoals 
hotels, zorginstellingen of 
kleine industrie zijn er wel 
interessante mogelijkhe-
den, voor zover er het hele 
jaar door een gelijkmatige 
vraag naar warmte en elek-
triciteit is.

WKK op basis van brand-
stofcellen op fossiele 
brandstof is interessanter. 
Om te beginnen bieden ze 
uitzicht op een hoger aan-
deel  elektrisch vermogen 
tegenover thermisch. Ver-
der kunnen brandstofcel-
len hun elektriciteitspro-
ductie moduleren zonder 
rendementsverlies, zodat 
ze beter kunnen inspelen 
op pieken en dalen in het 

stroomnet. Het OWI voert laboratoriumtests uit met brandstof-
cellen op olie - zowel minerale olie als biologische - maar voorals-
nog zijn er geen productierijpe toestellen. Vooral de levensduur is 
nog een beperking.

Elektrische zonneboilers

Klaus Lucka ziet wel kansen voor de combinatie van een stookolie-
ketel met fotovoltaïsche panelen voor sanitair warmwaterproduc-
tie (SWW). Het energieverbruik voor SWW is immers grotendeels 
onafhankelijk van de warmtebehoefte van de woning, zodat men 
de PV-installatie in functie daarvan kan dimensioneren. Het is ook 
een installatievriendelijke oplossing: een elektrische weerstand in 
de boiler volstaat om van een traditionele installatie een hybride 
te maken. Er hoeven geen aparte hydraulische circuits te worden 
aangelegd met een aparte pomp en regeling. Ook de problema-
tiek van vorstbeveiliging valt weg. Als er zon is wordt het water 
opgewarmd door de weerstand; bij onvoldoende zonne-instraling 
springt de ketel bij. Dat kan een eenvoudige, betaalbare en effici-
ente combinatie worden.

Volgens Klaus Lucka moeten we trouwens af van het idee van ver-
warming als een onafhankelijk systeem in de woning. We moeten 
denken in een totaalconcept van energie, dat rekening houdt met 
verwarming, elektriciteit en ventilatie. De combinatie van een 
stookolieketel met een PV-aangedreven boiler past perfect in dit 
kader.

Biobrandstof

Voor biobrandstof zijn de technische vragen opgelost. In kleine 
hoeveelheden kan “FAME” (biodiesel) gewoon bijgemengd wor-
den bij standaard stookolie. In grotere hoeveelheden kan men 
ook een goede verbranding garanderen, mits aanpassingen aan 
de stookinstallatie. Het OWI ontwikkelt zelfs een brander op pure 
plantenolie. Anderzijds zijn biobrandstoffen duurder dan minerale 
olie, zodat bijmenging de prijs van de brandstof onvermijdelijk 
zal doen stijgen. Het is maar de vraag of de klant  milieubewust 
genoeg zal zijn om die meerprijs te willen betalen. 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met “De Onderneming”.

De technische vragen rond biobrandstof zijn zo 
goed als volledig opgelost. Dit is een voorbeeld van een 
brander die op pure plantenolie werkt.

Ketelrenovatie verdient 
zich in 7 jaar terug
30% besparen bij renovatie 
van een ketel van meer van 
20 jaar oud is geen utopie. Met 
een besparing van  900 liter 
op 3.000 liter  à 0,8933 euro  
levert dit jaarlijks 804 euro op. 
Een investering  van 5.750 euro 
is daarmee in 7,2 jaar terug-
verdiend.
Tot 40% besparen met een 
nieuwe condensatieketel van 
7.150 euro  levert jaarlijks 
1.072 euro op en wordt in min-
der dan 7  jaar terugverdiend.
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Dossier

Het Cedicol verschil

Verwarmingstechnici moeten hun kennis van de 
regelgeving en van de praktijk up-to-date houden, 

en het Cedicol Trainingcenter is daarvoor dé referen-
tie. In het komende jaar wordt het aanbod weer fors 
versterkt met nieuwe gasopleidingen en een bijko-
mend aanbod in de nieuwe lesplaats van Mons.

In de jaren 1960 brak een nieuw concept door voor het verwar-
men van woningen: de centrale verwarming, met stookolie als 
leverancier van de calorieën. Water werd de warmtedrager, en 
radiatoren waren de verwarmingselementen om de verschillende 
ruimtes in een woning of gebouw te verwarmen. Tot dan waren 
individuele kachels op steenkool de belangrijkste energiebron in 
de woningverwarming geweest.
Voor dit nieuwe concept (“cv”) en de nieuwe energiebron (stook-
olie) hadden de leveranciers nieuwe verwarmingssystemen op 
de markt gebracht, maar de technici die deze systemen konden 
afstellen ontbraken nog. Daarom kwam in 1965 een samenwer-
king tot stand tussen de fabrikanten van verwarmingsmateriaal, 
de stookolieproducenten en de stad Brussel, om een school op te 
richten om deze synergie te realiseren met vakbekwame technici 
waarop de markt een beroep zou kunnen doen. 
In 1978 kreeg dit privé-initiatief een eerste (toen nog federaal) 
wettelijk kader, met het onderhoudsbesluit en een verplichte 
wettelijke erkenning voor technici om een verwarmingsketel te 
mogen onderhouden en af te stellen. In de voorbije jaren werd 
deze wettelijke verplichting overgenomen door de gewesten en 
uitgebreid naar verwarmingssystemen met gas. Weldra zullen 
ook de verwarmingssystemen met hernieuwbare energie onder 
dezelfde verplichting vallen.

Cedicol, een sterk merk

Deze pioniersrol heeft geleid tot de perceptie van het ‘Cedicol-
attest’ als een sterk merk dat staat voor een kwaliteitsopleiding, en 
een referentie is in de markt van bedrijven die naar technici zoeken 
of van technici die in de verwarmingsmarkt actief willen zijn.
De sterkte van het Cedicol-merk komt niet alleen van zijn pioniers-
rol. Cedicol probeert deze reputatie dagelijks waar te maken door 
verder te bouwen op de sterkte punten uit het verleden, en zich 

tegelijk voortdurend aan te passen aan het heden en vooruit te 
kijken naar de toekomst.

Bouwstenen van het merk

In het verleden was Cedicol synoniem voor stookolieopleidingen, 
zowel inzake opslag als verbrandingstechniek. Vandaag is dat uit-
gebreid naar de twee belangrijkste fossiele brandstoffen stookolie 

De meest actuele kennis, 
voor alle technici
De kennis die overgedragen wordt in de ver-
schillende opleidingstrajecten steunt op de syl-
labus. Door de betrokkenheid van het Cedicol-
team bij het  snel evoluerende wetgevend kader 
en de techniek, kan deze syllabus goed up-to-date 
gehouden worden. Dit is dus een referentiewerk voor de ver-
warmingssector. 
Er zijn twee versies. Voor de hogescholen (academische en 
professionele bachelors) wordt de uitgebreide versie (zo’n 
600 bladzijden) aangeboden, voor de technische scholen en 
volwassenenopleidingen is er een meer compacte versie van 
250 bladzijden.

Het Cedicol-praktijklabo is niet alleen een spiegel van wat de 
technicus vandaag bij de klant vindt, maar ook van de meest 
recente technieken met stookolie, gas en hybride combina-
ties die de klassieke fossieleverwarmingssystemen koppelen 
met hernieuwbare energie.
De kennis die in de verschillende opleidingen wordt overge-
dragen wil Cedicol ook niet voor zich houden. Andere oplei-
dingscentra die gelijkaardige verwarmingsopleidingen geven, 
kunnen met een licentie een beroep doen op de syllabus en 
de bijhorende Powerpoint-presentaties. 
Deze kennis wordt voor de technicus verder ‘à jour’ gehou-
den in het driemaandelijkse magazine “Verwarmingsinfo”, 
en op de jaarlijkse infoavonden in verschillende provincies. 
Daar worden evoluties in de regelgeving van het voorbije jaar 
uitgelegd, wordt ingegaan op een actualiteitsthema uit de 
sector, en zetten de fabrikanten een minivakbeurs neer in de 
wandelgangen. 
Met het concept “Train the trainer” nodigt Cedicol jaarlijks 
de docenten uit verschillende technische scholen en oplei-
dingscentra uit om hun kennis te actualiseren, en hun instru-
menten aan te reiken om deze kennis efficiënt over te dragen 
naar hun studenten.

Cedicol TC in Mons breidt aanbod uit
Dit jaar werd een nieuwe lesplaats in gebruik genomen voor de Cedicol-opleidingen in 
Mons. In het aanbod van 2013 zaten de opleidingen “Hernieuwing Technicien Agréé L 
Waals Gewest” en “Technicien Agréé G1 Brussels-Waals Gewest” (verkorte opleiding). 
Voor 2014 is er nu al een “Basisopleiding Technicien Agréé L Waals Gewest” gepland, 
en een “Verkorte G1 opleiding Technicien Agréé Brussels-Waals Gewest”. Met dit oplei-
dingsaanbod in Mons wil Cedicol de technicus tegemoetkomen en de soms moeilijke 
verplaatsingen naar Brussel helpen vermijden. Dit aanbod, van zowel stookolie als gas-
opleidingen, zal verder uitgebreid worden in functie van de vraag. 
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en aardgas, en omvat het opleidingsprogramma zowel de opleve-
ring, het onderhoud, de keuring als de audit voor de verschillende 
L-, G- en Audit-opleidingen van het verwarmingssysteem. In dit 
aanbod zitten zowel de langere basisopleidingen (8 à 10 dagen, 
voor stookolie en gas) als de kortere hernieuwingsopleidingen 
(1 à 3 dagen). Opleidingen voor technicus ‘hernieuwbare ener-
gie’ worden inmiddels door de wetgever voorbereid en zullen in 
2014 operationeel zijn. Ook Cedicol wenst deze opleidingen aan 
te bieden, waarbij de focus zal liggen op warmtetechnieken zoals 
zonne thermische en hybride verwarmingsoplossingen.

Dossier

Het Cedicol-team tot uw dienst: v.l.n.r. Stijn 
Hendrickx, Jean-Michel Lavergne, Gerda Ghysels en Nicolas 
Driessens.

Erkenning in alle gewesten

Een sterk punt van Cedicol is nog steeds de erkenning van zijn 
opleidingen door de drie gewesten. Recent werd bovendien het 
concept ‘loopbruggen’ ingevoerd: het onderdeel ‘techniek’ van de 
opleidingen wordt voortaan door de verschillende gewesten van 
elkaar erkend. Zo winnen de technicus en zijn werkgever meer 
tijd, en vermijden zij overlappende opleidingen.

Wettelijk verplichte certificaten

De technicus vormt een belangrijke schakel in het installatiebe-
drijf, naast de monteur, de systeemingenieur en de bedrijfsleider 
(om er maar enkele te noemen). De focus van Cedicol ligt bij de 
verwarmingstechnicus en de verschillende wettelijke erkenningen 
die deze nodig heeft om in de gewesten van zijn keuze zijn vak te 
mogen uitoefenen. 

Vandaag biedt Cedicol deze opleidingen aan voor de twee belang-
rijkste fossiele energiebronnen: stookolie en aardgas, en dit voor 
de drie gewesten.
Voor stookolie: 
• reservoirtechnicus
• brandertechnicus (de verschillende L-opleidingen)
• audit voor het verwarmingssysteem
Voor aardgas: 
• brandertechnicus (de verschillende G-opleidingen)
• audit voor het verwarmingssysteem

Keuze van de opleidingen via een 
eenvoudige webtool

In het verleden beperkte het aanbod zich tot één basisopleiding 
en één hernieuwing om de vijf jaar. Vandaag zijn de wettelijke ver-
plichtingen zo divers geworden dat het Cedicol TC overschakelde 
naar een modulair concept, waarbij iedere technicus een oplei-
dingstraject op maat kan uittekenen in functie van zijn voorkennis 
en de activiteit of regio waar hij deze wil uitoefenen. Dit bespaart 
tijd en geld voor iedereen.
Op de website www.cedicol.be wordt de technicus via enkele 
gerichte vragen naar die opleidingen geleid die het best aanslui-
ten bij zijn huidige erkenningen, kennis en wensen. Voor zover 
nodig zal het service center hem verder begeleiden bij zijn defi-
nitieve keuze en data.

Gespecialiseerde docenten ondersteund 
door de fabrikanten

De kern van de Cedicol-docenten zijn fulltime lesgevers. Zij worden 
ondersteund voor de praktijksessies en de examenjury’s door prak-
tijkdocenten, die vaak gespecialiseerd zijn in één of meerdere ver-
warmingsdomeinen. Al deze docenten maken deel uit van het bre-
dere Cedicol-team, dat ook actief betrokken is bij het wet- en regel-
gevende werk, zowel op gewestelijk, federaal als Europees vlak. 

De nieuwe kalender van de Cedicol-opleidingen 2014 
staat nu online!  –  www.cedicol.be

Nieuwe opleidingen in 2014

Nieuw in de gasopleidingen. In februari 2014 gaat er een 
basiscursus voor gastechnici van start. Het doelpubliek zijn 
technici die een erkenning G1/G2 willen behalen voor Vlaan-
deren, alleen voor gas. Aansluitend is een module voorzien 
om deze erkenning uit te breiden voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest (G1) en het Waals Gewest (G1).
Dezelfde basiscursus ‘gas’ wordt ook in mei in het Frans gege-
ven, en is dus bedoeld voor beginnende technici die een 
erkenning willen halen voor Wallonië (Gl). Met de aanslui-
tende uitbreidingsmodules kunnen dan ook de erkenningen 
behaald worden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(G1) en het Vlaams Gewest (G1/G2).
Er is ook een nieuwe uitbreidingsmodule G3 gecreëerd. Die 
gaat van start in mei, en is bedoeld voor bestaande gastech-
nici die onderhoud en indienststellingen van aangeblazen 
gasbranders willen uitvoeren. Een uitbreiding kan dan ook 
aangevraagd worden voor de andere gewesten.

Opleidingen en certificatie ‘technicus hernieuwbare ener-
gieën’. Vanaf 2014 wordt er ook een erkenning aangekon-
digd voor technici ‘hernieuwbare energieën’, gemeenschap-
pelijk voor de drie gewesten. In de eerste fase zal het een 
kwaliteits label zijn  dat  door de overheid als voorwaarde 
gesteld kan worden voor de eindgebruiker om een premie 
aan te vragen in zijn gewest. Het hele systeem is opgebouwd 
via een samenwerking van Quest en de gewesten. 
In het kader van de hybride systemen (stookolie in combina-
tie met zonnecollectoren of warmtepompen) zal Cedicol deze 
opleiding in 2014 plannen.
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De markt

Renovatietank voor 
huisbrandolie
Roth introduceert een ruimtebesparend 
stookoliereservoir dat heel geschikt is 
voor renovaties van woningen. Het “Roth 
KWT 1000 lR” reservoir is licht, smal en 
laag. Met een hoogte van 1.370 mm en 
een breedte van 745 mm kan het gemak-
kelijk in lage kelders ingebouwd worden. 
Door het slanke ontwerp kan deze tank 
ook door smalle deuren en nauwe ruim-
ten.

Alle reservoirs van het ‘Roth KWT’ gamma 
zijn vergund voor de opslag van EL A Bio 
5 tot Bio 15 stookolie. Deze brandstoffen 
met bioadditieven mogen worden opge-
slagen in alle ‘Roth KWT’ tanks, in serie- of 
blokconfiguraties. De dubbelwandige tank 
kan ook worden ingebouwd in een stook-
ruimte tot een capaciteit van 5.000 liter, 
zonder noodzaak voor een oliebestendige 
coating of inmetseling. 

De Roth KWT bestaat volledig uit kunst-
stof: de binnentank is van polyethyleen 
en de rand van de bak is rechtstreeks aan-
gesloten op de binnentank. Het compacte 
ontwerp biedt een extreem hoge sterkte 
zonder extra riemen of versterking. De 
gladde wanden en de bandvormige uit-
stulping aan de bovenkant staan voor een 
moderne vormgeving. 

Bij alle enkel- en dubbelwandige polyethy-
leentanks wordt een diffusielaag gerea-
liseerd door het upgraden van het mate-
riaal. Daarbij wordt een polyamidemeng-
sel afgezet met het TÜV-geteste ‘Roth 
CoEx-PA-Blend’-procedé. Deze Roth KWT 
weerstond met succes de 30-minuten 
brandproef van MPA in Dortmund. Roth 
biedt vijftien jaar productgarantie voor dit 
stookoliereservoir.

www.roth-belgium.be

Flexibele rookgasafvoer

Isoleco brengt sinds kort flexibele kunst-
stoffen rookgasafvoersystemen op de 
markt. Met deze ‘Flex’-rookgasafvoer zijn 
renovaties snel en met minimale overlast 
te realiseren. Kleine doorvoeren volstaan, 
en alle Flex-systemen werken volgens het-
zelfde eenvoudige principe. De montage 
gebeurt met klikverbindingen. 

Nieuw in het assortiment is de CE-
gekeurde concentrische rookgasafvoer 
‘Twinflex’: een slang-in-slang van flexibel 
kunststof, wat zorgt voor optimale veilig-
heid. In gestapelde woningbouw zijn hier-
mee geen bouwkundige aanpassingen 
nodig, zodat het hak- en breekwerk tot het 
minimum beperkt kan worden. 

Dit gamma blijft evolueren. Zo werden 
schachtaansluitingen type ‘Duo’ met een 
aansluiting van 60/100 of 80/125 mm toe-
gevoegd. Hiermee kan een blijvend geslo-
ten systeem gerealiseerd worden, door-
dat er geen lucht uit de schacht gehaald 
wordt. Aan de schachtzijde kan immers 
een concentrische pijp rechtstreeks aan-
gesloten worden.

www.isoleco.be

Fijn stof meten en 
rookgassen analyseren

Met de fijnstofmeter ‘testo 380’ kan de 
verwarmingsinstallateur alle noodzake-
lijke meetopdrachten uitvoeren.

Deze nieuwe fijnstofmeter ‘testo 380’ is 
gebruiksvriendelijk en geeft uiterst nauw-
keurige meetresultaten. 

Met de TÜV-geteste rookgasanalyser kan 
parallel een fijnstofmeting en een O2- en 
CO-meting uitgevoerd worden. De meet-
resultaten worden weergegeven op een 
grafische display. Dankzij de integratie 
van de rookgasanalyser ‘testo 330-2 LL’ 
als “controlecentrum”, kan naast de vaste 
brandstoffen ook gas of olie gemeten wor-
den. Het speciale meetmenu begeleidt de 
installateur door de fijnstofmeting.

www.testo.be

Complete tanks

All Tank Solutions (Zonhoven) verdeelt 
vanaf nu exclusief de tanks uit het gamma 
van ‘Carbery Plastics’ op de Belgische 
markt. Deze compacte reservoirs zijn stan-
daard van alle mogelijk opties voorzien, en 
kunnen onmiddellijk in gebruik genomen 
worden. Ze voldoen aan de strengste nor-
men op het vlak van CE, Vlarem II en EN 
13341. Door de hoogwaardige afwerking 
zijn ze zowel geschikt voor binnen- als 
buitengebruik. De versie ‘Carbery ver-
warming’ wordt geleverd met Optitank-
label en is verkrijgbaar in versies van 900 
tot 6.000 liter. Het reservoir is standaard 
voorzien van een digitale inhoudsmeting 
en energiemonitor. Het type ‘Carbery 
tankinstallatie’ is al te verkrijgen vanaf 
1.350 liter, en komt met een vooraf geïn-
stalleerd pompsysteem voorzien van tel-
werk en verlichting. Een 0 micron water- 
en vuilfilter behoort eveneens tot de stan-
daarduitrusting.

www.alltanksolutions.be
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De praktijk

Om het debiet van de sproeier of verstuiver te 
bepalen heeft men bepaalde  gegevens nodig.

1. Het calorisch debiet van de ketel, wat te vinden is op het ken-
plaatje met ‘Qn’.

2. Is deze waarde niet te vinden, dan nemen we het nominaal 
vermogen van de ketel Pn in regime 80-60°C. In dat geval moe-
ten we ook rekening houden met het nuttig rendement van de 
ketel.

3. Is het nuttig rendement van de ketel niet bekend, dan nemen 
we het verbrandingsrendement. Zijn geen van beide gegevens 
beschikbaar, dan moeten we een rendement inschatten.

4. We moeten ook weten of de brander al dan niet uitgerust is 
met een  voorverwarming.

5. Tenslotte moet men ook weten op welke pompdruk gewerkt 
zal worden. In principe is dat vrij, maar de meest gebruikte 
pompdrukken bij conventionele branders schommelen rond 
de 12 bar. Bij recirculatiebranders kan de pompdruk gemak-
kelijk op 20 bar worden ingeregeld. Het beste is natuurlijk om 
de druk te kiezen die de branderconstructeur aanbeveelt.

Welke verstuiver?

De beste oplossing is de verstuiver te kiezen met een verstuivers-
druk zoals door de branderconstructeur wordt aanbevolen.
• Invloed van een voorverwarming: naarmate de viscositeit 

afneemt, neemt ook het brandstofdebiet af. Bij gebruik van 
een voorverwarmer moet men dus een grotere verstuiver (met 
een groter debiet) nemen of de pompdruk aanpassen (om het-
zelfde vermogen te behalen zonder voorverwarming).

• Invloed van een grotere verstuiver: bij een grotere verstuiver 
is er minder kans op verstoppingen. Wanneer op lagere druk 
kan worden gewerkt gaat de verstuiver ook langer mee, en ver-
laagt tevens het geluidsniveau van de vlam.

Men kan ook de verstuiver zelf bepalen met deze formules:

qv = Qn
Hi  

of
 

qv = Pn
Hi*η

. ‘qv’ staat voor het verstuiversdebiet uitgedrukt in l/h

. ‘Qn’ voor het calorisch debiet van de ketel uitgedrukt in kW

. ‘Hi’ voor de onderste verbrandingswaarde van de brandstof (voor 
stookolie is dat 9.96 kWh/l)

. ‘Pn’ voor het nominaal vermogen van de ketel uitgedrukt in kW 

. ‘η’ voor het rendement, uitgedrukt in %.

Om de gepaste verstuiver te kennen in USG/h (standaardeenheid 
voor sproeierdebieten) moeten we  delen door 3.78 (1 US Gallon 
= 3.78 liter) De bekomen waarde is de verstuivergrootte in USG/h 
op een druk van 6.89 bar.

Willen we werken op een andere druk dan de referentiedruk van 
6.89 bar, dan varieert het debiet volgens de formule

= q2
q1

p2
p1  

of
 

q2 = q1 *
p2
p1

. ‘q2’ het debiet is bij de pompdruk die we wensen (ons uiteindelijke 
verstuiversdebiet)

. ‘q1’ het debiet is bij de referentiedruk (de ‘qv’ die we in de vorige 
berekening hebben gevonden)

Hoe bepalen we de juiste verstuiver 
voor een stookolieketel?

. ‘p1’ is onze gewenste pompdruk 

. ‘p2’ is de referentiedruk van 6.89 bar

Is de brander uitgerust met een voorwarming, dan moet het 
debiet ‘q2’ uit de formule hierboven nog vermeerderd worden 
met ongeveer 10% à 15%.

Voorbeeld: nemen we als voorbeeld een ketel met nominaal ver-
mogen (Pn) van 27 kW, en ons verbrandingsrendement is 92%. 
De ketel is uitgerust met een voorverwarmer, en we wensen een 
pompdruk te gebruiken van 15 bar.

Stap 1: we bepalen het verstuiversdebiet in USG/h

qv = Pn
Hi*η

2,95
3,75

 =  = 2,95 l/h  of    = 0,75 USG/h27
9,96 * 0,92

Dat is de grootte van de verstuiver bij de referentiedruk van 
6,89 bar. 

Stap 2: we rekenen het verstuiversdebiet nu om naar onze 
gewenste pompdruk van 15 bar 

q2 = q1 * =p2
p1

0,78 * = 0,53 USG/h6,89
15

Stap 3: we houden rekening met het feit dat de brander is uitge-
rust met een voorverwarmer:
Verstuiversdebiet = 0,53 * 1,15 = 0,60 USG /h

Wie stap 1, 2 en 3 wil combineren vindt het verstuiversdebiet :
zonder voorverwarmer door deze formule toe te passen: 

q2 = 0,07 * of q2 = 0,07 * Pn
η *   p 

Qn
p 

. waarbij ‘Pn’ het nominaal vermogen van de ketel in kW is

. ‘η’ het rendement uitgedrukt in %

. ‘Qn’ staat voor het calorisch debiet van de ketel in kW

. ‘p’ is de gewenste pompdruk

In het voorbeeld van hierboven:

q2 = 0,07 * =27
0,92 *    15

0,53 USG/h

met voorverwarmer, door deze formule toe te passen:

q2 = 0,08 * of  q2 = 0,08 * Pn
η *  15 

Qn
p 

 
. waarbij ‘Pn’ het nominaal vermogen van de ketel in kW is
. ‘η’ is het rendement uitgedrukt in %
. ‘Qn’ staat voor het calorisch debiet van de ketel in kW
. ‘p’ is de gewenste pompdruk

In het voorbeeld van hierboven:

q2 = 0,08 * =27
0,92 *    15

0,60 USG/h

S A M E N G E VAT:  wil u voor uw berekening al deze mogelijke stap-
pen vereenvoudigd doorlopen, ga naar deze link op onze website: 
www.cedicol.be/nl/vragen-over-de-praktijk (“nozzlecalculator”). De for-
mule staat daar kant en klaar op u te wachten om ingevuld te worden.

Vinciane Oleffe
Cross-Out
te schrappen
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Toen Gauthier d’Hollander in 2012 een groot 
huis uit 1983 kocht in de regio Nijvel had dit 

maar één nadeel, maar niet het minste: een elek-
trische verwarming met onaanvaardbare kosten. 
Er waren niet minder dan 25 elektrische radiatoren 
verspreid over de privé en zakelijke vertrekken in 
het gebouw. Een ‘expert-team’ werd ingezet om de 
verwarmingsinstallatie te optimaliseren, waarvan 
het bedrijf SPRL Deridder deel uitmaakte. Samen 
met de klant en de professionelen werd voor een 
energiemix gekozen. Daarbij was de belangrijk-
ste uitdaging het automatiseren van de communi-
catie tussen de condensatieketel op stookolie met 
centraal buffervat en de houtkachel met een extra 
warmwaterbuffervat.

“We zijn aan ons project begonnen met een energie-auditbureau, 
waarbij onze prioriteit was niet afhankelijk te zijn van één enkele 
leverancier,” vertelt Gauthier d’Hollander bij de (gedoofde) haard 
in zijn huiskamer. Hij legt de oplossing uit die voor zijn huis werd 
voorgesteld en weerhouden. “Een condensatieketel op mazout 
als belangrijkste verwarmingsbron, die  communiceert met een 
nieuwe houtkachel in de leefruimte, met behoud van een elek-
trische vloerverwarming die wordt gevoed door zonnepanelen in 
de tuin. We kunnen dit elektrisch netwerk activeren wanneer we 
bezoek ontvangen en het comfort nog willen verbeteren.”

Het beste uit drie energiebronnen

Het project werd begin 2013 voltooid. Het combineert dus drie 
soorten energie: stookolie, hout (uit het aanpalende bos) als aan-

Origineel verwarmingsconcept met stookolie, 
houtkachel en zonnepanelen (PV)

Verwarmingsrenovatie met slimme 
energiemix

Gauthier 
d’Hollander: “In 
een jaar tijd zullen 
we 3.500 liter 
stookolie hebben 
verbruikt om 
een huis met een 
volume van meer 
dan 1.500 m³ aan 
minstens 20°C te 
verwarmen.”

Bertrand 
Deridder: “Ons 
project zou geen 
zin hebben gehad 
als we ook geen 
maatregelen 
hadden 
genomen om de 
energieverliezen 
weg te werken.”

vullende bron, en ‘gratis’ elektriciteit van de fotovoltaïsche pane-
len in de tuin.

Maar op de weg van theorie naar praktijk stootte men op een 
grote uitdaging: verschillende professionele competenties laten 
samenwerken om deze drie energiebronnen te coördineren. “Als 
we vuur willen maken in onze houtkachel in de woonkamer, is dat 
niet met de bedoeling om alleen die ruimte te verwarmen maar 
ook, via het buffervat van de kachel, het centrale buffervat (dat 
naast de condensatieketel op mazout staat) met warmte te voe-
den. Dit water wordt automatisch verdeeld in het circuit van radi-
atoren om het hele huis te verwarmen volgens onze behoeften,” 
legt Gauthier d’Hollander uit. Voor het sanitair warm water is er 
nog een aparte boiler.

Automatisering: concerto voor acht handen

De opdracht was allesbehalve gewoon, bevestigt Bertrand Derid-
der. “Het was de eerste keer dat we de vraag kregen om verschil-
lende energiebronnen te combineren met stookolie. Ik diende 
een offerte in die aan de wensen van de ingenieur en de klant zou 
voldoen: een oliecondensatieketel als hoofdverwarming met een 
warmwatertank als buffer die hydraulisch is aangesloten op een 
houtkachel in de woonkamer.”

Waarom was de coördinatie van die drie energiebronnen het 
grootste probleem? “De automatische controle van de productie 
van verschillende gecombineerde energieën is afhankelijk van de 
thermische regeling van de ketel. En dat maakt niet alleen deel uit 
van mijn job als installateur, maar vereist ook kennis van domo-
tica. We hebben er dus een domoticaspecialist bijgehaald bij de 
besprekingen tussen onze klant, het studiebureau en wijzelf. We 
hebben er allemaal veel in geïnvesteerd,” vervolgt de installateur.
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naar de plaatsen waar de bewoners er op dat moment behoefte 
aan hebben.” 

Alle systemen zijn dus onderling verbonden en te controleren via 
de PC, ongeacht welke energiebron wordt aangesproken. “Ter-
wijl ze aan de basis niet dezelfde taal spreken. We hebben ons 
geregeld achter de oren moeten krabben en goed met iedereen 
moeten communiceren, om de verbindingen te maken waarmee 
die systemen elkaar zouden begrijpen,” benadrukt de installateur. 
Alles gebeurt volledig geautomatiseerd: de ketel werkt standaard 
met een buitenvoeler om de temperatuur aan te passen en de 
radiatoren automatisch te activeren. Wanneer het houtvuur 
wordt aangestoken start de communicatie tussen de ketel en de 
besturing van het buffervat. “Zelfs als het huis niet was uitgerust 
met domotica, dan zijn er nog beveiligingssystemen in de verwar-
mingsinstallatie ingebouwd om oververhitting te vermijden. Dat is 
trouwens onmogelijk, gezien het aantal radiatoren en de hoeveel-
heid beschikbaar water,” preciseert hij.

De goedkoopste energie...

“...is de energie die we niet gebruiken,” weet Bertrand Deridder, 
die de inspanningen van zijn klant waardeert om een alomvat-
tende strategie uit te werken waarmee hij zijn huis heeft getrans-
formeerd van energieverslinder tot een energiezuinige woning, 

zo goed als autonoom en met laag 
verbruik. “Ons project zou ook wei-
nig zin gehad hebben als we het 
niet hadden gecombineerd met 
maatregelen om energieverliezen 
te elimineren, zoals de plaatsing 
van driedubbele beglazing en de 
verbetering van de dakisolatie,” vult 
hij aan. Hoewel het nog te vroeg is 
voor een precieze meting van de 
totale besparing die deze energie-
mix heeft opgeleverd, heeft Gau-
thier d’Hollander al wel een eigen 
idee: “Met het hout en de elektri-
citeit die we zelf produceren kan ik 
voor meer dan 50% met gratis ener-
gie verwarmen.”

Een laatste verbetering kan nog worden toegevoegd: het gebruik 
van (thermische) zonnecollectoren voor het verwarmen van het 
water. Het buffervat hiervoor is al voorzien van de nodige aan-
sluitingen.

Inderdaad: in het huis van Gauthier d’Hollander wordt de 
productie van de energie voor verwarming (en sanitair 
warm water) beheerd door een geïntegreerd en autonoom 
systeem dat zelf detecteert wie er aanwezig is, en daaruit 
de optimale ‘strategie’ voor de verwarming van alle kamers 
in het huis definieert, ook afhankelijk van het tijdstip van 
de dag en de weersverwachtingen.

Dialoog tussen twee 
verwarmingstoestellen en de domotica

In het salon wordt het warm water aangemaakt via de 
kachel (60 liter) en aangesloten op het centrale buffervat 
van 500 liter van de verwarmingsketel. Een regelkast bij de 
verwarmingsinstallatie verzekert de communicatie tussen 
de stookolieketel en de domotica, die op verschillende tijd-
stippen interageren.

Ongeacht het seizoen kan Gauthier d’Hollander steeds vuur 
maken in de kachel, voor de sfeer of met de specifieke bedoeling 
warmte te produceren. Dat zet een reeks connecties tussen de 
verschillende elementen in gang. Samen met Bertrand Deridder 
legt hij de werking uit. “Het vuur verwarmt de 60 liter water in 
het bufferreservoir van de kachel tot 45°C, waarna het via een 
circulatiepomp naar het centrale buffervat wordt gepompt die 
de warmtewisseling voortzet tot het water een temperatuur van 
60°C heeft bereikt. Bij deze temperatuur wordt een signaal naar 
de centrale domoticabesturing gestuurd dat er voldoende water 
is opgewarmd om te worden verdeeld in de radiatoren. Op dat 
moment wordt de mazoutketel in waakstand gezet, aangezien 
een andere energiebron heeft overgenomen. De circulatiepomp 
schakelt over naar de driewegklep om het water gelijkmatig te 
verdelen naar de kamers, de woonkamer of badkamer... kortom 

Gauthier d’Hollander (links) en Bertrand Deridder 
bij de condensatieketel.

“De installateur 
van morgen moet 
de energiemix 
beheersen en daarover 
technische adviezen 
kunnen verstrekken. 
Het heeft geen zin 
om een ‘Formule 1’ 
verwarmingsketel te 
installeren als de klant 
geen dubbele beglazing 
wil. Je moet ook goed 
isoleren en de verliezen 
via de gebouwschil 
elimineren.”
(Bertrand Deridder)

• Energie-audit: Safenergy, Genappe
• Technische installatie: Ets. Deridder, Braine-le-Château
• Viessmann condenserende CV-ketel
• Houtkachel: Framar Brevetti
• Rotex verwarming buffertank (verwarming)
• Vitocell 100 Boiler (sanitair warm water)
• Vantage systeemintegratie
• Chassis: Class 4 Belisol
• PV Zonnepanelen: Solenergy

Technische fiche
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Is veiligheid voor jou het  
allerbelangrijkst ?

Kies dan voor de  
zekerheid van mazout

Een veilige thuishaven. Lijkt je dat niet geweldig ? Voor je kinderen. Voor 
je partner. Voor hen wil je op twee oren kunnen slapen. Mazout biedt 
je die zekerheid. Want in tegenstelling tot sommige andere energieën, 
is onze energie niet ontvlambaar bij kamertemperatuur. Geniet dus 
van een uiterst veilig gevoel, elke dag opnieuw. In alle comfort.

Daarom zit je goed bij Mazout. Kijk maar op Informazout.be
Warm voor de toekomst
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