
Uitgangspunt voor de studie was een typewoning die 
representatief is voor het grootste aantal bestaande woningen 
in ons land. De kosten bevatten: de aankoop en plaatsing van 
de installatie, het verbruik, het onderhoud en de fi nanciering.

 € 3.402   Stookolieketel condenserend (A-label)

 € 3.467   Stookolieketel condenserend (A-label) + zonneboiler

 € 3.470    Pelletketel

 € 3.515     Stookolieketel niet condenserend (B-label)

 € 3.555     Aardgasketel condenserend (A-label)

 € 4.644           Stookolieketel condenserend (A-label) + warmtepomp

 € 5.098                  Propaangasketel condenserend (A-label)

 € 9.522                                       Elektrische warmtepomp lucht/water
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Met warme groeten van je mazoutverdeler
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Meer informatie en tips op onze 
Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarmingZeker nu er een nieuwe generatie 
vloeibare brandstoffen aankomt!

Je hebt alle redenen 
om JA te blijven 
zeggen tegen mazout

De totale jaarlijkse kosten van 
verwarmingssystemen bij renovatie 
over 15 jaar 

Meer weten over deze onafhankelijke studie? 
Bekijk ze op www.informazout.be/nl/studie-ketelvervanging

De voordeligste keuze
De voordelige en duurzame keuze
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Mijn contactgegevens

Naam: 

Voornaam: 

Adres:                                                                                        Nr.: 

Plaats:

Postcode: 

Tel.:              

E-mail: 
 

✃
MAZOUTWEDSTRIJD

   

Maximaal 1 deelnameformulier per adres (geen kopies). Ultieme deelnamedatum: 31/82/2021 (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: LVNL2021-1

      Mr.             Mevr.

Stuur vóór 31/8/2021 deze wedstrijdcoupon 
volledig ingevuld terug naar Informazout vzw, 
Dauwstraat 12, 1070 Brussel of doe mee op 
www.informazout.be/nl/win.

Doe mee en maak 
kans op 1000 liter 
GRATIS mazout!

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

Wedstrijdvraag 1:

Welke afkorting ontbreekt er in dit 
rijtje van nieuwe duurzame vloei-
bare brandstoffen die je ook in je 
stookolie-installatie kan gebruiken: 
Biomass-to-Liquid, HVO en E-fuels?

q TAME
q FAME 
q LAME 

Wedstrijdvraag 2:

Mag je in Vlaanderen nog met 
stookolie blijven verwarmen?

q JA
q NEE

Schiftingsvraag: Hoeveel personen zullen op 31/08/2021 om  
middernacht aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?

De politiek en de pers zijn de laatste 

maanden niet altijd even duidelijk 

geweest als het over de toekomst van 

stookolie gaat. Tijd om de puntjes op 

de i te zetten. En om je een duidelijk 

antwoord te geven op enkele vragen 

waar je misschien mee zit.

     JA!
De stookolie van vandaag is een heel andere brandstof 
dan de mazout van twintig jaar geleden. De samenstelling 
verbetert voortdurend. Stookolie is vandaag ook 
zwavelarm. Dit zorgt voor een optimale warmteproductie 
en een lagere belasting van het milieu. Over de ganse 
levenscyclus gemeten, heeft stookolie zelfs een lagere* 
broeikasgasuitstoot als aardgas. De ontwikkeling van nieuwe 
klimaatneutrale vloeibare brandstoffen zit bovendien in 
een stroomversnelling. Maar daarover meer in het antwoord 
op de volgende vraag.

     JA!
Mazout wordt meer en meer gecombineerd met 
de hernieuwbare energie die warmtepompen en 
zonneboilers gebruiken. En er komen nog nieuwe duurzame 
mogelijkheden aan! Het zal niet lang meer duren voor die 
helemaal ingeburgerd zijn. We hebben het dan over nieuwe 
koolstofarme vloeibare brandstoffen.

Kan ik met stookolie blijven verwarmen?

Klopt het dat er nieuwe brandstoffen 
aankomen die ik perfect in mijn huidige 
mazoutinstallatie kan gebruiken?

(*) Op basis van de verwachte bevoorradingsbronnen in België ten gevolge van een mogelijke 
switch van stookolie naar aardgas becijferde RDC Environment via een levenscyclusstudie 
(van ontginning tot en met eindverbranding) dat het effect op het klimaat van de 
broeikasgasuitstoot van een verwarmingsinstallatie op aardgas 22% hoger is dan van een 
verwarmingsinstallatie op stookolie gemeten over een termijn van twintig jaar. 

In detail kennismaken met deze nieuwe brandstoffen?  
Dat kan op de website van Informazout: 
www.informazout.be/nl/koolstofarm

Er bestaan vier verschillende soorten, namelijk FAME (Fatty 
Acid Methyl Ester), Biomass-to-Liquid, HVO (Hydrotreated 
Vegetable Oil) en de E-fuels. Ze hebben allemaal deze 
voordelen: 

• ze zijn permanent beschikbaar en kunnen niet uitgeput 
raken

• ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan
• ze garanderen je een belangrijke mate van autonomie
• ze bevatten minder fijne partikels en zijn koolstofarm 
• en belangrijkst van al: je kunt ze met slechts minieme 

aanpassingen gebruiken in je bestaande stookolieketel 
en -opslagtank

    JA!
Er is geen enkele wet in Vlaanderen of België die dat 
verbiedt. Alleen bij nieuwbouw en bij zeer ingrijpende 
energetische renovaties geldt een verbod om een 
stookolie-installatie te plaatsen. 

Is je stookolieketel ouder dan 20 jaar? Dan kan je 
gerust overwegen om hem te vervangen. Wat is dan de 
beste verwarmingsoptie? Een onafhankelijk studiebureau 
maakte de vergelijking. Het resultaat? Een condenserende 
stookolieketel met A-label is de goedkoopste keuze. 
Daarmee kan je tot 30% besparen op je energie(factuur)
en op je CO2 uitstoot. Laat je dus niet wijsmaken dat een 
gasinstallatie efficiënter of goedkoper is.

Zoek je de meest voordelige én milieubewuste keuze? 
Dan komt het studiebureau uit bij de combinatie van een 
nieuwe condenserende stookolieketel met een zonneboiler. 
Met die duurzame keuze kan je tot 40% besparen op je 
energie(factuur) en uitstoot van CO2.

Is het nog altijd een goed idee om mijn 
huidige installatie door een nieuwe 
stookolie-installatie te vervangen?
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