Doe mee
en maak
kans op
1000 liter
mazout!

6 goede redenen
om trouw te blijven
aan mazout

Verwarm je straks
met koolstofneutrale
brandstof in je huidige
mazoutketel?
WIN
1 JAAR
Het kan!
GRATIS

1 SUPERZUINIG

Verbruik tot 30% minder met een stookolieketel van
de nieuwste generatie.

2 TOEKOMSTGERICHT

Moderne stookolie-installaties kunnen perfect – en
heel energie-efficiënt – gecombineerd worden
met hernieuwbare energie. Ze zijn zelfs klaar voor
de koolstofneutrale brandstoffen die binnenkort
beschikbaar zijn.

MAZOUT!

Het zwavelgehalte van mazout is de laatste jaren
spectaculair gedaald (tot 50 ppm en zelfs 10 ppm).
Dit zorgt voor een belangrijke vermindering van de
zwavelemissies bij verbranding.

4 AUTONOOM

Je beheert zelf je eigen energievoorraad: jij bepaalt
bij wie, hoeveel en wanneer je bestelt.

MAZOUTWEDSTRIJD
INFORMAZOUT vzw
Dauwstraat 12
1070 Brussel

5 VEILIG

Mazout ontploft niet en is niet ontvlambaar onder
55°C. Het risico op CO*-vergiftiging is uiterst klein.

6 COMFORTABEL

Je geniet niet alleen van de compacte en
geluidsarme installatie, maar ook van financieel
comfort dankzij de mogelijkheid om de betaling
van je mazoutfactuur te spreiden.

*CO = koolstofmonoxide

Met warme groeten van je mazoutverdeler

Verantw. uitg.: Willem Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel

3 MILIEUBEWUST

3 stappen naar een duurzame
oplossing
voor jeover
huidige
Ontdek meer
duurzame
mazoutverwarming
vloeibare brandstoffen

Frankeren

a.u.b.

Meer informatie en tips op onze
Facebook-pagina Informazout
www.Informazout.be
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Europa moet klimaatneutraal zijn in 2050. Om daarin te
slagen moeten we allemaal trachten om minder CO2 uit
te stoten. Dat lukt alleen maar als we goed isoleren en
geleidelijk meer nieuwe klimaatvriendelijke brandstoffen
gaan gebruiken. De stookoliesector investeert daarom volop
in innovatie. Nu zijn er reeds nieuwe vloeibare brandstoffen
om koolstofneutraal te verwarmen. En dat met je huidige
stookolieketel, met hoogstens een beperkte aanpassing.
Lees verder hoe je binnenkort duurzamer en toch budgetvriendelijk verwarmt.

4 nieuwe vloeibare brandstoffen die ook
in je mazoutinstallatie kunnen
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) is biodiesel
1 FAME
of biomazout gemaakt van gerecycleerde
dierlijke en plantaardige olie. Het is een
onuitputtelijke brandstof, biologisch afbreekbaar, met
minder koolstofuitstoot en een lager zwavelgehalte.
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een
2
brandstof geproduceerd uit afval- en
HVO
restvetfracties van de voedsel-, vis- en
slachthuisindustrie, en uit plantaardige oliefracties die niet
kwalitatief genoeg zijn om als voedsel te worden gebruikt.
HVO zorgt voor een CO2-vermindering tot 90% in vergelijking
met gewone stookolie.
Biomass-to-Liquid-brandstoffen zijn koolstofneutrale brandstoffen die worden gemaakt
van biomassa en plantaardig afval. Bijvoorbeeld van GFT-afval, houtpulp, plantaardige olie of algen.

3

BtL

E-fuels zijn synthetische brandstoffen
op basis van groene elektriciteit uit zon
of wind waarbij ook CO2 uit de lucht
wordt afgevangen. E-fuels lossen het probleem op dat
hernieuwbare energie een grillig productiepatroon kent.
E-fuels maken in feite de overtollige groene elektriciteit
vloeibaar zodat je ze in je tank kan opslaan en kan
gebruiken voor een duurzame verwarming.

4

✃

Met je mazoutinstallatie
ben je klaar voor de
toekomst

MAZOUTWEDSTRIJD

De voordelen van
koolstofneutrale vloeibare
brandstoffen op een rijtje:

Doe mee en maak
kans op 1000 liter
GRATIS mazout!

KLIMAATNEUTRAAL
Bij de verbranding stoten ze niet méér CO2 uit dan ze
tijdens hun productieproces absorberen.

HERNIEUWBAAR

Mijn contactgegevens

Ze kunnen niet uitgeput raken.

‘DROP IN’

Mr.

Ze kunnen worden gemengd met mazout zonder de
kwaliteit van de brandstof te verminderen. Dat kan in
een kleine hoeveelheid, of stapsgewijs opgevoerd tot
een grotere concentratie.

COMPATIBEL
Met een beperkte aanpassing gebruik je ze in je
bestaande mazoutketel en -opslagtank, dus ook
budgetvriendelijk.

DEZELFDE VOORDELEN ALS MAZOUT
Ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan, ze
zijn permanent beschikbaar en garanderen je een
belangrijke mate van autonomie.

KOOLSTOFNEUTRALE BRANDSTOFFEN IN JOUW
STOOKOLIE-INSTALLATIE?

Bekijk hier het
filmpje.

Mevr.

Stuur vóór 28/2/2021 deze wedstrijdcoupon
volledig ingevuld terug naar Informazout vzw,
Dauwstraat 12, 1070 Brussel of doe mee op
www.informazout.be/nl/win.

Naam:
Voornaam:
Adres:

Nr.:

Plaats:
Postcode:
Tel.:
E-mail:

❑

Ja, ik wil graag de Mazoutmails ontvangen met energietips,
productinformatie, wettelijke veranderingen en wedstrijden.
Ik zet daarom hierboven zeker mijn e-mailadres.

Wedstrijdvraag 1:

Wedstrijdvraag 2:

Tegen wanneer moet Europa
klimaatneutraal zijn?

Waar is HVO de afkorting van?

❑ 2030
❑ 2040
❑ 2050

❑ Heel Veel Olie
❑ Helio Oriented Oils
❑ Hydrotreated Vegetable Oil

Schiftingsvraag: Hoeveel personen zullen op 28/02/2021 om
middernacht aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?

E-fuels
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JE ZIT DUS GOED MET MAZOUT. VANDAAG … EN MORGEN!
Met jouw verwarmingsinstallatie ben je klaar voor de
vloeibare brandstoffen van morgen. Meer weten over
hernieuwbare vloeibare brandstoffen? Lees het online
dossier op www.informazout.be/nl/koolstofneutraal

Maximaal 1 deelnameformulier per adres (geen kopies). Ultieme deelnamedatum: 28/02/2021 (poststempel geldt als bewijs). Het
volledige wedstrijdreglement vind je op www.informazout.be/win. Informazout respecteert je privéleven. Alle persoonlijke informatie die je
ons toevertrouwt, wordt zorgvuldig bewaard in de database van Informazout. Informazout is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
De verwerking van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 14
april 2016 en van de Wet op de Elektronische Communicatie van 13 juni 2005. Indien je je uitdrukkelijke toestemming geeft door het
aankruishokje aan te vinken, geef je je goedkeuring voor het gebruik van je gegevens om je te informeren over onze producten, diensten
en aanbiedingen. Je kan je toestemming op elk moment terug intrekken. Je hebt het recht je persoonlijke gegevens te raadplegen en aan
te passen wanneer ze onvolledig of niet correct zouden zijn. Daartoe richt je je tot de persoon die je gegevens beheert via het volgende
adres: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. Je beschikt eveneens over het recht op verzet tegen het gebruik van je persoonlijke
gegevens, met inbegrip van je elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, over het recht op beperking van
de verwerking, het recht op verwijdering en op overdraagbaarheid van je gegevens. Deelnemingscode: LVNL2020-2
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