Wees zuinig, isoleer en doe mee aan de 22ste
gezamenlijke aankoopactie Stookolie
Sedert oktober zijn de
olieprijzen sterk gedaald, door zorgen over de
afzwakkende wereldeconomie en twijfels of de
productieverlaging van de OPEC en zijn
bondgenoten wel voldoende zal zijn om het
overaanbod op de markt terug te dringen… Zoveel
mogelijk besparen op uw (toekomstig) verbruik is
nog steeds de beste keuze. Verminder het
energiepeil van uw woning door het isoleren van
daken en muren, plaatsen van superisolerende
beglazing, vervangen van een verouderde
chauffageketel…

1,100

Maximumprijzen per liter (bij afname van meer dan 2000
liter stookolie)

1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200

Hoe gaan we tewerk? Twee maal per jaar kopen we samen stookolie. Deelnemen kan door onderstaand
bestelformulier ondertekend terug te bezorgen vóór donderdag 7/2 aan Kris.Degroote1@telenet.be. Op vrijdag 8/2
maken de brandstofleveranciers hun beste prijs kenbaar. De leverancier met de beste voorwaarden wordt geselecteerd
en verwittigd. Hij levert in de periode vanaf ten vroegste 11/2 tot 23/2 afhankelijk van het aantal bestellingen en de
planning van de leverancier. Het prijsverschil voor 2000 liter bedraagt makkelijk 50-150 euro.

Vanaf dit seizoen enkel nog de milieubewuste gasolie-diesel (extra)

Dankzij de optimale verbranding is deze gasolie extra uitermate geschikt voor vergassingsbranders,
condensatieketels... Door te voldoen aan de eisen van specifieke condensatietechnieken stijgt het rendement
met 3 tot 4%. Deze milieubewuste stookolie bevat nauwelijks zwavel (10 ppm) en zorgt dus voor minder
uitstoot. Daarnaast bant ze alle corrosie wat de levensduur van de verwarmingsketel ten goede komt.
Deze gasolie is vorstbestendig tot -20°C
Welke afspraken:
o Voor KWB-leden GRATIS. NIET LEDEN betalen vooraf en per winterseizoen (september en januari
actie) een bijdrage van 10 EURO (KWB reknr. BE26 6528 2654 1429)
o Minimum 1.000 liter bestellen.
o Bestelling gebeurt enkel schriftelijk of via e-mail (NIET per telefoon).
o Betaling geschiedt na levering contant of met bankcontact.
o Indien gewenst, graag voorkeurdagen en moment (voorm./ nam.) opgeven.
o De leverancier meldt op voorhand wanneer hij komt.
o De verantwoordelijkheid van KWB betreft enkel de goedkoopste prijs.
Gelieve onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en terug te bezorgen aan uw wijkmeester of aan de
verantwoordelijke KRIS Degroote, Rendries 16, 1540 Herne of uw bestelling door te geven per e-mail.
!!! voor donderdag 7 februari !!!
OPGELET : Het is noodzakelijk dat uw stookolietank voorafgaandelijk gekeurd wordt (3-of 5-jaarlijks) op lekken. De levering zal
maar kunnen gebeuren bij diegenen die deze regelmatige controle laten uitvoeren en dat kunnen aantonen door middel van een
groene dop en het vereiste attest. Indien u niet thuis bent bij de levering gelieve kopie van het nog geldige attest te bezorgen!!

KWB -BESTELFORMULIER STOOKOLIE.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………GSM: ………………………………………………….
E-mail………………………………………….
Suggesties mbt het gewenste leveringsmoment: …………………………………..
Doet mee aan de gezamenlijke aankoop van stookolie van januari 2019 van KWB Herne.
Ik bestel……………………liter gasolie-diesel (extra 10ppm).
Bijzonderheden: …………………………………………………………………….
PS: Indien u niet thuis bent bij de levering gelieve ons een kopie van het nog geldige KEURINGSattest te bezorgen!!

Wees zuinig, isoleer en doe mee aan de 22ste
gezamenlijke aankoopactie Stookolie
Datum en handtekening:

PS: Indien u niet thuis bent bij de levering gelieve ons een kopie van het nog geldige KEURINGSattest te bezorgen!!

