Zonneboilers worden steeds populairder. En zo vreemd is dat
niet, er kan een goede besparing mee worden gerealiseerd. Dit
vinden veel mensen natuurlijk interessant. Een beetje geld
besparen en tegelijkertijd meewerken aan minder uitstoot is
natuurlijk een goed streven. De zonneboiler is dus een
uitstekende keuze.
De vraag is natuurlijk hoeveel de investering precies is? Want de
investering moet zichzelf eerst terugverdienen. Daarna wordt het pas interessant. Alle energie die
naderhand wordt opgewekt is natuurlijk zonder kosten. Over het algemeen gaat er best een lange
periode overheen voordat de kosten zijn terugverdiend, toch kan het erg interessant zijn.
Zoals met alles zijn er ook voor zonneboilers diverse prijs klasse. Het opslagvat is meestal de
bepaalde factor. Hoe meer warm water er kan worden opgeslagen, hoe kostbaarder de boiler is. Als
u dus een groter gezin heeft waar meer water verbruikt wordt, is het vaak prijziger. Een veel
gebruikte soort is de compacte zonneboiler. Daarnaast heeft u nodig: collectoren, pompen en
leidingen.
Vaak zult u de zonneboiler laten plaatsen door een bedrijf, alles is dan bijgeleverd. Het kan zeker
lonen om meerdere offertes op te vragen. Natuurlijk kunt u ook zelf een zonneboiler aanschaffen en
deze plaatsen, dit is echter wel een klus voor een vakman. Als u dat zelf bent kan het natuurlijk zelf
gedaan worden. De meeste mensen laten het echter liever over aan specialisten die hun vak
verstaan. Meer informatie over een goede zonneboiler kunt u vinden op: http://www.expertdeal.be/producten/zonneboiler/
Een boiler is ook een interessante investering, ze hebben een goede levensduur. Zo kunt u denken
aan een levensduur van zo'n 25-30 jaar. Energie besparingen zijn een hot topic, veel woning
zoekende zullen dan ook best wat meer willen afrekenen voor een huis die een zonne-boiler op de
woning geplaatst heeft. Er zijn subsidies mogelijk voor het plaatsen van een zonneboiler. Vraag
hierover bij uw leverancier naar de opties. Met een subsidie wordt de aankoop natuurlijk al sneller
interessant.

