Wil je ook een veilige, zuinige en
milieuvriendelijke centrale verwarming?
Laat je stookinstallatie dan regelmatig nakijken. Hou je hierbij aan deze drie gouden regels:

1. Keuren voor eerste gebruik
Laat een nieuwe installatie of een gewijzigde
installatie keuren voor het eerste gebruik. Een
erkend technicus gaat dan na of het stooklokaal
voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. Je krijgt een
keuringsrapport dat je bij je stookinstallatie
moet bewaren.

2. Periodiek onderhoud

bestaat immers het risico op CO-vergiftiging
door een slechte verbranding of slechte ventilatie. Bovendien is een goed werkend toestel
zuiniger en heb je dus minder brandstofkosten.
Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van
de twee laatste onderhoudsbeurten bewaar je bij
je stooktoestel.

3. Beoordeling van het rendement
Sinds 3 mei van dit jaar is elke vijf jaar een verwarmingaudit verplicht voor stookinstallaties
ouder dan 5 jaar en met een vermogen vanaf
20 tot en met 100 kW. Die audit is een grondige
beoordeling van de grootte en de energieprestatie van de hele installatie. Je ontvangt een
verwarmingsauditrapport waarop je het rendement en aanbevelingen voor energiebesparing
terugvindt. Dat rapport bewaar je bij je installatie.

Wat win je erbij?

Het is algemeen bekend dat voor toestellen op
stookolie een jaarlijks onderhoud nodig is, maar
wist je dat voor toestellen op gas elke twee
jaar een onderhoud door een erkend technicus
nodig is? Die reinigt het toestel en de schouw
en controleert de verbranding. Ook met gas

 je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of
schouwbrand;
 je bespaart brandstof en vermindert je
verwarmingskosten;
 je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten;
 je levert een belangrijke bijdrage aan het
milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of
andere schadelijke stoffen uit.

Surf naar www.stookzuinig.be voor meer informatie of voor een erkend technicus in je buurt of
bel gratis 1700.

