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EDITO

In ons land worden vandaag nagenoeg 90% van onze 
woningen verwarmd met de fossiele brandstoffen aard-

gas en stookolie. Ondertussen blijkt steeds meer dat 
de politieke beleidsmakers in de komende jaren zullen 
aansturen om het gebruik van deze brandstoffen meer 
en meer aan banden te leggen. Ze zullen hiervoor instal-
latiebeperkingen invoeren, echter zonder ernstig ecolo-
gisch alternatief te bieden, en extra taksen opleggen. 

In de eerste plaats viseren ze stookolie omwille van de 
CO²-uitstoot. Helaas houden beleidsmakers daarbij te 
weinig rekening met de technologische evolutie van 
stook olieketels en de innovaties op het vlak van vloeibare 
brandstoffen. 

“Voor de consumenten zijn dit zeer 
belangrijke voordelen die men toch niet 

zomaar naast zich kan neerleggen.”

Zo bestaan er vandaag al verschillende koolstofarme 
vloeibare brandstoffen die gemixt met stookolie of in pure 
vorm kunnen worden gebruikt in bestaande stook olie-
installaties. Dit reduceert de koolstofuitstoot aanzienlijk 
en vraagt geen dure voorafgaande investeringen voor de 
installatie. Voor de consumenten zijn dit zeer belangrijke 
voordelen die men toch niet zomaar naast zich kan neer-
leggen. 

Om de werking van deze nieuwe brandstoffen te illustre-
ren lopen er in onze buurlanden sinds enkele jaren al tal 
van proefprojecten. In België heeft Informazout eind 2019 

eveneens 2 dergelijke testprojecten opgestart. Daarbij 
draaien die verwarmingsinstallaties op een mix van 20% 
koolstofarme brandstof en 80% stookolie. De resultaten 
over rendement, uitstoot en de werking van de installaties 
zijn zonder twijfel positief te noemen. 

“Deze technologie moet voldoende 
kansen krijgen om zich verder te 

ontwikkelen.”

Er waren dus voldoende argumenten om het 
aantal proefinstallaties dit jaar aanzienlijk uit te 
breiden. Verspreid over het hele land worden 
er in het najaar een 15-tal verwarmingsinstalla-
ties bevoorraad met een mix van 33% koolstof-
arme brandstof en 67% stookolie. Bovendien 
start één van onze leden van de vereniging even-
eens met een proefproject.

Met deze nieuwe koolstofarme vloeibare brand-
stoffen kunnen we op termijn gebouwen  verwarmen 
en zo een oplossing bieden voor een  duurzamere 
leefwereld. Alleen moet deze technologie voldoende 
kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. 

Veel leesplezier.

Willem Voets
General Manager

Verwarmen met koolstofarme 
vloeibare brandstoffen moet  

alle kansen krijgen

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de bestanden van Informazout en worden verwerkt voor de interne communicatie tussen onze organisaties en hun 
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wordt vermeld • Verantwoordelijke uitgever: Willem Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, tel: (32) 02 558 52 20, fax: (32) 02 523 97 88, 
info@informazout.be. www.informazout.be • Ontwerp en realisatie: Bold and pepper, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@boldandpepper.be, 
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ACTUA

‘Prijs’ rode draad in resultaten van 
ons Nationale Service-Onderzoek 

In juni peilden we voor de vierde keer naar de service verwach-
tingen bij de Belgische mazoutgebruikers. Maar liefst 1406 
mensen vulden de uitgebreide vragenlijst in. 

Prijs, rendement en optimale verbranding vormen in die volg-
orde de beslissende factor bij het kiezen van het type mazout. 
Nog meer dan bij het vorige onderzoek (in 2019) blijkt de prijs 
vandaag ook bepalend te zijn voor het bestelmoment. Bijna 1 op 
2 surft hiervoor naar onze website, terwijl 1 op 5 te rade gaat 
bij zijn leverancier. Bestellen gebeurt nog het vaakst telefonisch, 
hoewel online bestellen via PC, smartphone of tablet aan belang 
wint. 

Klanten wensen bij bestelling vooral een bevestiging van de prijs 
en de rekening betaalt 82% het liefst in 1 keer. 1 op 3 verkiest 
daarbij betaling met de bankkaart op de betaalterminal van de 
vrachtwagen. De grootste groep is tevreden met de geboden 
diensten, maar als ze extra services vragen denken ze in de eer-
ste plaats aan info over wettelijke veranderingen gevolgd door 
een aanbod van tankcontrole door hun verdeler… en een ‘alert 
service’ bij een lage(re) prijs. Inderdaad: alweer die prijs. 

Verder merken we een toenemende interesse in het combi-
neren van mazout met hernieuwbare energie (zonneboiler of 
warmtepomp). 84,4% geeft ook aan bereid te zijn om binnen de 
3 jaar koolstofarme brandstoffen te gebruiken in hun bestaande 
installatie. 

Tot slot: 87% van de klanten geeft een meer dan positieve 
score aan hun verdeler. 

Voor alle uitgebreide resultaten van de enquête, 
surf naar www.pro.informazout.be/nl/blog/service-enquete 

Word MazoutExpert!

Onze sector staat meer dan ooit voor 
grote veranderingen en die roepen bij 
uw klanten ongetwijfeld heel wat vragen 
op. Met het MazoutExpert-kwaliteitslabel 
stelt u uw klanten gerust en profileert 
u zich als een ervaren en betrouwbare 

technicus, die altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van verwarming en de betreffende wetgeving. 

Dit label is de garantie voor kwaliteitsvol werk volgens de gelden-
de wetgeving. Een uitstekende manier om uw vakmanschap in de 
kijker te zetten en nieuwe klanten aan 
te trekken!

Hoe wordt u MazoutExpert? 
Vraag het label aan op 
https://pro.informazout.be/nl/
mazoutexpert

WTCB publiceert nieuwe technische 
voorlichting voor verwarmingsinstallaties

Sinds juli kan u een nieuwe Technische Voorlichting terugvinden op de 
website van de WTCB. TV 278 ‘Verwarmingsinstallaties met warm water: 
aanbevelingen om afzetting en corrosie te voorkomen’ gaat dieper in 
op de werking en de levensduur van de verwarmingssystemen.

Zo komt u onder meer te weten welke factoren afzetting en corro-
sie veroorzaken. Het document bevat informatie over de eisen van 
 waterkwaliteit in verwarmingsinstallaties, alsook concrete aanbevelin-
gen voor het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en gebruik van 
installaties. U leert ook bij over de waterbehandelingen om problemen 
te vermijden en welke voorzorgsmaatregelen u kan nemen voor een 
optimale werking bij de vervanging van de warmtegenerator.

Download het volledig document (TV 278) op 
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications

http://studioweb.lesoir.be/partenaire/informazout/index.html
https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert
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INNOVATIE

KOOLSTOFARME VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

INFORMAZOUT LANCEERT 
PRAKTIJKTESTEN OP GROTE SCHAAL
Net als andere Europese landen zet ook België volop in op praktijktesten om de werking 
van koolstofarme vloeibare brandstoffen na te gaan. Die testen bieden heel wat voordelen: 
het bewijs dat we met deze brandstoffen de Europese klimaatdoelstellingen kunnen halen 
én de mogelijkheid om een technische fiche voor professionals op te stellen indien nodig. 
De grootschalige campagne komt er op initiatief van Informazout.

Focus op testen met bestaande 
 verwarmingsketels
De campagne is nu al een succes. Duizend mensen reageer-
den op de oproep van Informazout om koolstofarme vloeibare 
brandstoffen uit te testen. Uiteindelijk werden er 15 particulie-
ren uitgekozen, die 2.000 liter gratis testbrandstof krijgen. 
Informazout wil de testen immers uitvoeren met verwarmings-
ketels van verschillende merken en leeftijden en op verschil-
lende plaatsen. “Uit alle inzendingen kozen we relatief nieuwe 
ketels, ook al zijn sommige 15 tot 20 jaar oud. We willen bewij-
zen dat als er een mengsel van gasolie verwarming of gasolie 
diesel + HVO, FAME of BtL genormeerd wordt, dit goed werkt 
in het merendeel van de ketels”, zegt Guido  Saenen, Technical 
Advisor bij Informazout.

Dat is niet zo in andere Europese landen, waarvan sommigen 
mikken op de markt van de nieuwe ketels. “Een ketel van 
30  jaar oud is aan vervanging toe, dat is duidelijk. Wij willen 
echter ook zoveel mogelijk in bestaande ketels testen. Als die 
20 jaar of jonger zijn, hebben die misschien ook geen aanpas-
sing of slechts enkele minimale aanpassingen nodig.”

Resultaten verwacht in 2022
Informazout voerde in 2020 reeds twee geslaagde testen uit, 
waarvan één in Boom met een mengsel van 20% FAME  
(NBN EN 14214) en 80% gasolie verwarming 50 ppm  
(NBN T52-716) in een Weishaupt verwarmingsinstallatie. De 
andere was in Ternat, met een mengsel van 20% HVO (NBN EN 
15940) en 80% gas olie diesel verwarming 10 ppm (NBN-EN 
590) in een ACV- verwarmingsinstallatie. Deze keer pakken we 
het dus groter aan: de vijftien testen in heel België worden uit-
gevoerd op een breed scala van merken zoals ACV, Buderus, 
Brötje, De  Dietrich, Elco, Junkers, Oertli, Remeha, Saint Roch, 
Vaillant, Viessmann en Wolf, zowel laagtemperatuur- als con-
densatieketels. 

Deze zomer werden de kandidaat-installaties bezocht, met 
een technische inspectie van de ketel en de tank: controle van 
de wettelijke certificaten en documenten, en van de goede 
werking van de ketel (controle van de stookolietoevoer, de 
pompdruk, een meting van de verbranding en een nazicht van 
de ventilatie van de stookruimte enz.). Vanaf september wor-
den de particulieren bevoorraad met de koolstofarme brand-
stofmengeling. “We hopen tegen het einde van het jaar alle 15 
installaties te laten draaien en de werking ervan gedurende 
minstens één stookseizoen te kunnen volgen. Vanaf de eerste 

Guido Saenen
Technical Advisor van Informazout

“Verander niet de ketel, verander
de brandstof. Net als voor 
thermische wagens: Don’t
change the car, change the fuel! 
Voor verwarmingsketels geldt
hetzelfde. Hoogrendementsketels 
en koolstofarme brandstoffen
zijn de toekomst van de sector.”
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helft van 2022 zullen we langsgaan bij de testgezinnen voor 
een technische inspectie en vervolgens de resultaten publice-
ren,” legt Guido Saenen uit.

Naar een duurzame verwarmingstoekomst 
De stookoliesector wil duurzamer worden. Informazout wil 
bewijzen dat dit mogelijk is door brandstoffen te gebruiken 
waaraan een variabel aandeel hernieuwbare brandstof wordt 
toegevoegd. Het gebruik van deze brandstoffen kan tot 90% 
minder CO2 uitstoten in vergelijking met conventionele stook-
olie. Guido Saenen is duidelijk: “Verander niet de ketel, veran-
der de brandstof. Net als voor thermische wagens: Don’t 
change the car, change the fuel! Voor verwarmingsketels geldt 
hetzelfde. Hoogrendementsketels en koolstofarme brandstof-
fen zijn de toekomst van de sector.” En om de Europese doel-
stellingen voor 2050 te halen, moeten we de drie stappen vol-
gen waar Informazout voor ijvert.

1) De energie-efficiëntie verbeteren
2) Hybride systemen promoten
3) Koolstofarme brandstoffen invoeren 

“Is een ketel 30 jaar oud dan vernieuw je de installatie. Is de 
ketel minder dan 20 jaar, dan combineren we met hernieuw-
bare energie of gebruiken we koolstofarme brandstoffen. Bij 
onze oproep hebben we gemerkt dat stookoliegebruikers hun 
steentje willen bijdragen en hun CO2-uitstoot willen beperken. 
Met hernieuwbare energie alleen zal het moeilijk worden om 
de Europese doelstellingen te halen. Stookoliegebruikers 
weten nu dat er koolstofarme vloeibare brandstoffen bestaan 
waarmee dat wel lukt.”

Een handboek of technische fiche voor 
professionals
Informazout verwacht dat de testen positieve resultaten zullen 
opleveren, net als in andere Europese landen. Dat zijn sterke 
argumenten om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers. 
De testen zijn ook een goede gelegenheid om een handboek 
of technische fiche op te stellen. Welke advies kunnen we 
geven aan installateurs, op basis van de eerste bevindingen? 
Wat zijn de technische bijzonderheden en de verschillende 
stappen van een onderhoudsbeurt? Wat gebeurt er als je van 
een installatie met 100% stookolie naar 100% koolstofarm 
gaat? De Britten, die van 100% kerosine naar 100% HVO zijn 
overgeschakeld, schreven eerder al zo’n handboek. “Ook in 
België willen we de technicus ter plaatse ondersteunen met 
specifieke documentatie. Waarschijnlijk hoeft een technicus 
niets, of bijna niets, te doen. Maar wanneer klanten willen ver-
warmen met nieuwe koolstofarme brandstoffen, weet hij ten-
minste wat hij moet controleren.”

Controle van de stookolietoevoer  
en pompdruk op de brander
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INNOVATIE

KOOLSTOFARME VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

WE WILLEN EEN SIGNAAL GEVEN 
AAN DE POLITIEK

Informazout heeft in België een grote campagne gelanceerd om koolstofarme vloeibare 
brandstoffen te testen op het terrein, maar ook Comfort Energy voert veldtesten uit met 
de R33-brandstof. Deze brandstof werd in vergelijkbare experimenten ook al gebruikt door 
onze Duitse buren, dus ze hebben hun waarde reeds bewezen. En dat is goed nieuws,  
want de Comfort Energy-testen versterken zo het standpunt van de sector naar de 
beleidsmakers dat koolstofarme vloeibare brandstoffen een belangrijke bijdrage  
kunnen leveren in de energietransitie. 

Comfort Energy heeft momenteel testen lopen met R33 bij tien con-
sumenten. We vroegen aan Gauthier Van Assche, Sales manager bij 
Comfort Energy, wat de test precies inhoudt en welke resultaten hij 
verwacht.

Biobrandstoffen zijn niet nieuw. Wat is er anders aan 
deze testen?
Gauthier Van Assche: “Wij testen R33, een mengeling van 67% stook-
olie en 33% biobrandstof, bij reële klanten als drop-in fuel. We zijn dat 
product bij tien klanten gaan leveren die vandaag op Gasolie Diesel 
verwarmen. Het is dus een reële case bij echte klanten met bestaande 
installaties, in plaats van een onderzoek in een gecontroleerd testlabo. 
In het verleden is al iets soortgelijk gedaan, maar dat was bij mensen 
met een sterke technische achtergrond. Het is de eerste keer dat we 
echt bij gewone mazoutgebruikers testen.”

Hebben jullie partners voor dit onderzoek?
GVA: “Het testprotocol werd samen met het IWO (Institut für  Wärme- 
und Mobilität, de zusterorganisatie van Informazout in Duitsland, n.v.d.r.) 
uitgewerkt, en we werken samen met de grootste ketelfabrikanten, zoals 
Viessmann, Buderus en Weishaupt. Zij zijn vragende partij, omdat de test 
moet aantonen dat die brandstoffen reeds vandaag gebruikt kunnen 
worden in bestaande installaties. En dat zonder enige aanpassing.”

“De enige hindernis is op dit moment de prijs van koolstofarme vloeibare 
brandstoffen. Dat verschil zal wegvallen als de vraag stijgt, maar in 
tussentijd moet de politiek deze transitie financieel steunen.”
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Wat is het aandeel van de ketelleveranciers?
GVA: “Het gaat voornamelijk om technische ondersteuning. Zeer con-
creet wil dat zeggen dat er een technieker van de fabrikant meekomt 
als de testklant zo’n ketel heeft. Die kijkt dan alles na op technisch vlak 
en dit meermaals gedurende de hele testperiode. Dat is zeer belangrijk 
voor ons omdat het over een praktijktest gaat.”

Wat willen jullie aantonen met deze test?
GVA: “We willen een signaal geven aan de politiek dat er een oplos-
sing bestaat voor de CO2-problematiek. Meer dan één op drie Belgen 
stookt vandaag op stookolie, zeker in Wallonië waar het aardgasnet 
minder goed ontwikkeld is. Dit is een eenvoudig uitvoerbaar alter-
natief met een bestaand distributiekanaal en waarvoor klanten hun 
bestaande installatie kunnen blijven gebruiken. Klanten zijn gevoelig 
voor de milieuproblematiek en wij willen hen graag tegemoetkomen. 
Als voortrekker wil Comfort Energy een duurzame en betaalbare part-

Gauthier Van Assche 
Sales manager bij Comfort Energy

ner zijn in de noodzakelijke energietransitie. De enige hindernis is op 
dit moment de prijs van deze koolstofarme vloeibare brandstoffen. 
Dat verschil zal wegvallen als de vraag stijgt, maar in tussentijd moet 
de politiek deze transitie financieel steunen. Want als zij meewillen, 
kan het heel snel gaan!” 

Viessmann lanceert 
‘Future Fuels Ready’-ketel

De nieuwe condensatieketel Vitoladens 300-C is speciaal ontworpen 
voor vloeibare brandstoffen die de CO2-uitstoot reduceren (FAME: 
tot 20% volgens DIN* SPEC 51603-6; paraffinische brandstoffen (bv. 
HVO, PtL en BtL): tot 100% volgens DIN TS 51603-8 en DIN 51603-1). 
De meeste ketels functioneren nu al met een bepaald percentage 
hernieuwbare brandstoffen, maar Viessmann koos voor de lange 
termijn. “Hoewel het huidig ketelpark enkele ‘old timers’ telt is de 
gemiddelde ketel 20 tot 25 jaar oud. Dat is enigszins goed voor het 
milieu, want dat wil zeggen dat wij niet zomaar alle ketels hoeven te 
vervangen, maar alleen enkele aanpassingen hoeven te doen. Aan 
de andere kant, als mensen investeren in een nieuwe ketel - weten-
de hoe lang die meegaat - en als er over 10 jaar alleen nog maar 
koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn, hoeven ze zelfs niets te 
veranderen. Die technologie is de toekomst, en als particulier kan je 
daar nu al in investeren”, zegt een enthousiaste Ivan Piette, Product 
Manager bij Viessmann. 

Het nieuwe paradepaardje 
Het Duitse moederbedrijf wou een topketel ontwikkelen, naar het 
voorbeeld van de Vitola Biferral uit de jaren 80. “Voor de markt van 
vloeibare brandstoffen is het wellicht niet meer nodig om een hele 
reeks nieuwe modellen te ontwikkelen. 
De Vitola Biferral was ons paradepaardje, 
de Vitoladens 300-C wordt de opvolger.” 

* DIN : Deutsches Institut für Normung, nvdr

Ontdek hier alle technische 
specificaties van de Vitoladens 300-C



Vlaanderen Brussel Wallonië

4. Oplevering Document Keuringsattest Attest van EPB-oplevering
Stappenplan

Opleveringsverslag

Gegevens Controle verbrandingseisen Eisen van de goede werking (af- en 
aanvoerkanaal, onderdruk 
afvoerkanaal, meetopeningen, 
verbranding en emissies, ventilatie 
en CO in het stooklokaal, 
veiligheidsinrichtingen

Controle verbrandingseisen

Controle meetopeningen Technische ‘systeem’ eisen:
1. Energiemeting en -boekhouding
2. Documenten (logboek, lijst 

aangesloten toestellen op een 
collectief afvoerkanaal)

3. Dimensioneringsnota
4. Thermische isolatie
5. Regeling
6. Verdeling van cv-water en 

luchtdistributie
7. Variatie debiet aan verse lucht
8. Warmteterugwinning op dubbele 

flux ventilatie-eenheden

Controle meetopeningen

Controle stooklokaal Controle stooklokaal

Controle rookgasafvoer en 
luchtaanvoer

Controle rookgasafvoer en 
luchtaanvoer

Controleproeven goede werking

Modulatie-eisen Nazicht warmtegenerator-brander 
verbinding 

Juiste warmtegenerator-brander 
keuze

VERWARMINGSTOESTELLEN

UW MEMO VOOR OPLEVERING  (2/2)

Geheugensteuntje nodig? In de vorige editie boden 
we je een overzicht per gewest voor het onderhoud 
en de controle van stooktoestellen. In dit nummer van 
Verwarmingsinfo vind je een volledig overzicht van 
zaken die je niet mag vergeten bij de oplevering van 
een stooktoestel.

BRUXELLES/
BRUSSEL
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Vlaanderen Brussel Wallonië

Aanwezigheid gebruiks- en 
onderhoudsinstructies

Aanwezigheid gebruiks- en 
onderhoudsinstructies

Aanwezigheid gebruiks- en 
onderhoudsinstructies

Tekortkomingen In orde stellen Binnen de 3 maanden na vaststelling Binnen de 5 maanden na vaststelling Stopzetten (uitz: eenmalige 
verlenging van max. 3 maanden 
tussen 01/09 en 30/04 EN woning 
EN niet gevaarlijk)

Erkenning Technicus vloeibare brandstof
Technicus gasvormige brandstof GI, 
GII

EPB-Verwarmingsadviseur type 1 
of 2

Technicus vloeibare brandstof 
Technicus gasvormige brandstof GI, 
GII
≥ 400 kW: controle-organisme 

Verwarmingsaudit
(Verwarmingsdiagnose)

20 kW ≤ 100 kW: toestel > 5 jaar
> 100 kW: vloeibaar om de 2 jaar/gas 
om de 4 jaar

≤ 100 kW: /
> 100 kW: voor 1/1/2024, daarna om 
de 5 jaar

> 20 kW = omstandige diagnose
Uitvoering na twee jaar na wijziging 
van de verwarmingsinstallatie of 
verandering warmte behoefte

Erkenning Erkend brandertechnicus ≤ 100 kW
Technicus Verwarmingsaudit 
> 100 kW of meer dan 1 ketel per 
hydraulisch circuit

EPB-Verwarmingsadviseur type 2 
> 100 kW of meer dan 1 ketel per 
hydraulisch circuit (systeem type 2)

Technicus omstandige diagnose 
DAI ≤ 100 kW
Technicus omstandige diagnose 
DAII > 100 kW of meer dan 1 ketel 
per hydraulisch circuit

BRUXELLES/
BRUSSEL

Bijlage: Brussels Gewest: verbrandingseisen voor waterverwarmingstoestellen 

Gasvormige brandstoffen (waterverwarmingstoestellen) – enkel Brussel 

  CO-gehalte  
(mg CO/kWh)

Verbranding 
(Hi %)Fabricage-datum Leeftijd (jaar)

na 1/1/2018 Ongeacht de leeftijd ≤ 650 ≥ 85

vóór 1/1/2018 > 20 of onbekend ≤ 650 ≥ 85

vóór 1/1/2018 ≤ 20 ≤ 650 ≥ 55
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De verwarmingsketel was al in gebruik sinds 1990. Maar na meer 
dan dertig jaar gebood het gezond verstand toch de vervanging 

van deze verwarmingsinstallatie, die een vermogen had van 45 kW. En 
ook al voorzag deze ketel niet minder dan 21 radiatoren van warmte en 
moesten er enorme ruimten worden verwarmd, zoals de voormalige 
eetzaal die tot leefruimte was omgevormd, toch stelde installateur 
Taillet & Fils een Viessmann Vitorondens 200-T condensatieketel voor 
met externe sonde en met een aanzienlijk lager vermogen.
Een van de specifieke vragen van de klant betrof de mogelijkheid om 
over een weersafhankelijke regeling te beschikken. “Dit soort vragen 
van een klant komt relatief zelden voor, want meestal kennen de men-
sen de voordelen van dit systeem niet. We moeten hen vaak uitleggen 
dat de werking van de ketel door de buitentemperatuur wordt gere-
geld, dus dat de door de installateur ingevoerde parameters dan ook 
niet gewijzigd mogen worden”, merkt Céline Taillet, een medewerkster 
van het bedrijf, op. De eigenaar maakt ook gebruik van de Vitoconnect-
dienst, en heeft een waterontharder en een garantie-uitbreiding van 

In de streek van Geldenaken ligt deze oude dorpsschool, die jaren geleden al tot een 
eengezinswoning omgevormd werd. En ook al werkte de verwarmingsketel op stookolie nog 
steeds, hij werd toch een jaartje ouder. Vandaar de wens van de eigenaar om deze met het 
oog op de toekomst te vervangen. Beter voorkomen dan genezen. Werken uitgevoerd op 
advies van de firma Taillet & Fils.

5  jaar. De installatie in de kelder is zonder problemen verlopen, 
ondanks een smalle trap die de doorgang enigszins bemoeilijkte.

Een weldoordachte keuze
Na meerdere gesprekken met de klant was het voor de installateur dui-
delijk: de keuze viel op de Viessmann 200-T verwarmingsketel. “Er zijn 
meerdere redenen voor onze keuze. Ten eerste hadden we een con-
densatiemodel nodig dat bovendien compatibel was met een externe 
sonde voor de weersafhankelijke regeling. En een tweede reden betrof 
het vermogen: de 200-T haalt een vermogen van 33 kW, terwijl de 
Vitoladens 300-C slechts 27 kW biedt,” verduidelijkt de zaakvoerder van 
het installatiebedrijf, Christophe Taillet. 
“Wij werken met Vaillant en Viessmann. Onze technici zijn erkend voor 
alle merken, maar het is voor ons moeilijk om ons te positioneren 
tegenover andere leveranciers. Wij vinden vooral de prijs-kwaliteitver-
houding en de dienst na verkoop belangrijk, vandaar dat onze keuze 
onder andere naar Viessmann ging. Uiteraard is de klant altijd koning; 

“Uiteraard is de klant altijd koning; maar we zullen nooit 
prijs opmaken voor een merk dat geen dienst na verkoop 
verleent die aan onze waarden voldoet.”
Christophe Taillet, zaakvoerder Taillet et Fils

“Wij verkopen warmte, 
niet louter een verwarmingsketel”

CASE
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maar we zullen nooit prijs opmaken voor een merk dat geen dienst na 
verkoop kan verlenen die in lijn ligt met onze waarden.”

Bediening op afstand met Vitoconnect
De Viessmann Vitorondens 200-T verwarmingsketel op stookolie is uit-
gerust met Vitoconnect. Dankzij deze technologie kan de eigenaar op 
afstand de temperatuur wijzigen of de verwarmingsperiodes instellen 
via zijn smartphone. Verder kan de klant ook verwittigd worden in geval 
van een storing of een onderhoudsherinnering ontvangen. Maar ook 
de installateur profiteert van deze technologie. “Voor de klant is het 
Vitoconnect; voor ons is het Vitoguide. Wij ontvangen dezelfde foutmel-
dingen als de klant, waardoor we erg snel kunnen reageren in geval van 
een storing. Wanneer een verwarmingsketel defect raakt, gebeurt het 
soms dat wij al over de informatie beschikken nog vóór de klant merkt 
dat er een probleem is! Mensen merken het niet altijd op, vooral bij 
goed weer. We winnen er ook tijd door, want onze technici kunnen de 
fout vaststellen vóór ze zich ter plaatse begeven. Dankzij de verbinding 
met de verwarmingsketel kunnen we ook bepalen welk onderdeel ver-
vangen moet worden of een reparatie voorzien”, vermeldt Céline Taillet.
De onderdelen die de dag voordien bij Viessmann zijn besteld, worden 
‘s nachts geleverd zodat ze de volgende ochtend beschikbaar zijn en de 
technicus zo snel mogelijk aan de slag kan. Christophe Taillet verduide-
lijkt: “Vroeger stuurden we een technicus naar de klant om het pro-
bleem te identificeren. Hij kwam dan terug naar kantoor om de bestel-
ling naar de leverancier te verzenden. Bij sommige partners moesten 
we soms tien dagen wachten om de onderdelen te ontvangen. 
Gedurende die tijd heeft de klant geen warm water meer of zit hij in de 
kou. Een situatie die wij onaanvaardbaar vinden. Voor onze klanten is 
het vooral belangrijk dat er snel wordt gereageerd; we verkopen 
immers warmte, niet louter een verwarmingsketel.”

De juiste reflex bij de eigenaar
Moet je wachten tot er zich een storing voordoet? Bepaalde klanten 
hebben soms wel de juiste reflex, maar moeten ook begeleid worden. 
“Het is geruststellend te zien dat klanten zich al bewust zijn van moge-
lijke energiebesparingen dankzij de preventieve vervanging van hun 
oude ketel. Ze wensen te investeren in een systeem dat met hun 
behoeften overeenstemt en ze hebben vooraf al informatie ingewon-
nen of stellen ons precieze vragen.” Eigenaars vervangen hun verwar-
mingsketel meestal in een van deze twee situaties: “Enerzijds zijn er 
diegenen die een ketel hebben die aan de normen voldoet en nog 
werkt, maar door de verouderde technologie een hoge uitstoot heeft. 
Uit voorzorg of met het oog op besparingen willen ze gewoon een voor-
sprong nemen. Als ze het zich kunnen veroorloven, gaan ze over tot 
actie zodat ze opnieuw jarenlang gerust kunnen zijn en op lange ter-
mijn kunnen besparen. Anderzijds zijn er diegenen waarvan de oude 
ketel defect raakt en die geen andere keuze hebben dan hem dringend 
te vervangen.”
De eigenaar van deze oude school behoort tot de eerste categorie, 
maar blijft de uitzondering die de regel bevestigt. “Mensen stoppen 
vaak eerst geld in zichtbare dingen. Ze verkiezen eerder een mooie 
wagen dan een goede verwarmingsketel. En aangezien die ketel vaak 
verborgen zit in de kelder, behoort hij niet meteen tot de prioriteiten. 
Tot op de dag dat de ketel defect raakt en wij dringend worden gecon-
tacteerd”, benadrukt Céline Taillet.

TECHNISCHE FICHE

Installatie
- Stookoliecondensatieketel:  

Viessmann Vitorondens 200-T van 33 kW (80/60 °C)
- Boiler SWW: Vitocell 100
- Waterontharder: Viessmann VS34

Opslag stookolie
3.000 liter in bovengrondse tank 

Installateur
Taillet et Fils, Geldenaken

Tip van de installateur
Werk steeds volgens de regels van de 
kunst en verleen een optimale service. 
Het is erg belangrijk dat u de klant 
adviseert in functie van zijn behoeften 
en hem helpt om het beste uit zijn 
verwarmingsketel te halen.

Tip van Informazout
Win informatie in bij de fabrikanten 
over “slimme thermostaten met 
wifi-verbinding”. Een manier om uw 
serviceverlening nog efficiënter te 
maken.



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel vervangen en zoeken 
een energiezuinige oplossing.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?
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Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label
• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij
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