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Slimme keuze.
Makkelijk verdiend!



In de wintermaanden is uw energieverbruik het 
hoogste. Nu is dus het ideale moment om al na te 
denken over een nieuwe verwarmingsoplossing.

Maak op tijd een keuze
Een erkend installateur van TEAM Vaillant 
adviseert u vakkundig over welke oplossing 
het beste past bij uw woonsituatie. 
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Wanneer u uw hr-ketel gaat vervangen, is dat hét moment om na te denken 
over de verduurzaming van uw huis. Een energiezuinige hr-ketel is een mooie 
eerst stap naar een duurzame toekomst. Alle Vaillant hr-ketels zijn geschikt 
voor de uitbreiding naar hybride met een warmtepomp. Als de warmtevraag 
hoger is dan de warmtepomp kan leveren, springt de hr-ketel bij. 

Hybride opstelling - klaar voor 
de toekomst

Breng uw 
verbruikskosten 

fors omlaag

Beheer op afstand door de installateur is mogelijk. Handig als er onverhoopt toch iets aan de hand 
is met uw ketel. Ook kunt u zelf de ketel op afstand bedienen met de vSMART of multiMATIC 700 
thermostaat en de gratis app. Automatiseer uw verwarmingsinstallatie met ‘If This Then That’ (IFTTT). 
Stel u voor: uw verwarming schakelt automatisch uit wanneer er niemand thuis is. U verlaat de 
sportschool en uw hr-ketel springt automatisch aan. Of beter nog: uw verwarming schakelt een graadje 
hoger als u zegt dat u het koud heeft. Verre toekomstmuziek? Helemaal niet! Het kan met de vSMART.

Beheer op afstand

Valt uw verwarming voortdurend uit, maakt deze ongewone 
geluiden of heeft u niet altijd warm water onder de douche? Dan 
is het wellicht tijd voor een nieuwe ketel. Gemiddeld gaat een ketel 
12 tot 15 jaar mee. Door ouderdom gebruikt een ketel te veel gas, 
waardoor de energierekening een stuk hoger uitvalt. Daarnaast kan 
een reden voor vervanging ook zijn dat de ketel niet meer past bij 
uw huidige woonsituatie, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding. Met 
de efficiënte Vaillant-ketels bespaart u meer energie. 

Tijd voor een nieuwe ketel
Met de keuze voor een hr-ketel kunt u tot wel 
25% op uw energierekening besparen. Doordat 
een hr-ketel de warmte die vrijkomt hergebruikt 
voor het verwarmen van water, bespaart de ketel 
wel een kwart van de energie. Daardoor heeft een 
hr-ketel een rendement dat hoger is dan 100%. 
Het lagere energieverbruik is zowel prettig voor 
uw portemonnee als voor het milieu.

Bespaar energie én kosten

De verwarmingsindustrie verandert snel. Nieuwe wetgeving om het klimaat te 
beschermen vormen een uitdaging én kans. Vaillant biedt hierin een oplossing met 
energiezuinige hr-ketels en warmtepompen die gebruik maken van duurzame 
energiebronnen. Met meer dan 140 jaar ervaring vindt Vaillant voor iedere woning en 
iedere consument een passende en betrouwbare oplossing. Altijd aangenaam met 
maximaal comfort. 

Altijd aangenaam met maximaal comfort

Is uw huidige ketel toe aan vervanging of denkt u na over een nieuwe verwarmingsoplossing? 
Wordt het opnieuw een hr-ketel of is uw woning wellicht klaar voor een warmtepomp? Wat 
is verstandig met het oog op de toekomst? En als u dan gekozen heeft, wie doet dan de 
installatie? Vaillant begrijpt dat u veel vragen heeft. De TEAM Vaillant-installateurs kunnen u 
alles vertellen over de oplossingen van Vaillant die uw woning het gewenste comfort geven 
en uw energieverbruik verlagen. Vaillant: een slimme keuze, makkelijk verdiend!

Slimme keuze, makkelijk verdiend!



De voordelen voor u:

Energielabel A+ (in combinatie met  een vSMART)  
voor verwarming

Energielabel A voor tapwater

11 tot 23,3 liter per minuut bij 40ºC

Fluisterstil

Wanneer is de ecoTEC plus geschikt voor u?

ecoTEC plus hr-ketel
ecoTEC

plus CW 4

€1.849,-* De ecoTEC plus is beschikbaar in de CW-klassen 3 tot en met 6 en 
zorgt voor extra comfort in uw huis. De combinatie van energie-
zuinigheid met Duitse kwaliteit zorgt voor een hr-ketel met een 
hoog rendement en extra comfort in uw huis. Het modulatiebereik 
van de ecoTEC plus is 1:6, waardoor de ketel niet vaak hoeft te 
starten en stoppen hierdoor gaat er minder warmte verloren. 

De voordelen voor u:

Energielabel A voor verwarming en tapwater

Energiezuinige hr-ketel in het basissegment

11 tot 15,8 liter per minuut bij 40ºC

Dagelijkse basiscomfort

Wanneer is de ecoTEC classic geschikt voor u?

ecoTEC classic hr-ketel

ecoTEC 
classic CW 4

€1.649,-*

Afhankelijk van uw warmwaterbehoefte is de ecoTEC classic in 
verschillende CW-klassen beschikbaar en daarom voor elk 
huishouden interessant. Het modulatiebereik van de ecoTEC classic 
is 1:4. De deellast kan automatisch worden ingesteld en past zich 
gedurende het jaar aan op de seizoenen. Dit modulatiebereik zorgt 
ervoor dat er gelijkmatig verwarmd wordt en u zodoende kunt 
besparen op uw gasverbruik.
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Neem contact op met:

Bagijn warmte- en koudetechniek
Kleinheidepad 12
4715 RG Rucphen
T. 010 717 1430
W. www.bagijnwarmte.nl
E. Info@bagijnwarmte.nl 024

Gratis 
klokthermostaat 

calormatic 
350 

De actie is geldig t/m 31 december 2019. Druk en zetfouten voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
* Leidingwerk binnen 1,5 meter. Uitsparing in het dak met toebehoren, behoort tot extra werk.

Zoekt u een degelijke en zuinige hr-ketel waarvan u jarenlang 
kunt genieten? Dan is Vaillant een uitstekende keuze: 
betrouwbaar en comfortabel. Met de zeer efficiënte hr-ketels 
van Vaillant bespaart u energie en kosten. Goed voor het 
milieu en goed voor u. 

Bagijn warmte- en koudetechniek heeft een mooie actie.
Bagijn warmte- en koudetechniek heeft een mooie 
aanbieding u! De robuuste en zeer betrouwbare 
toestellen van Vaillant: de ecoTEC classic en de ecoTEC 
plus. Geïnstalleerd* vanaf €1.649,- inclusief gratis 
thermostaat. Neem nu contact met ons op.

Slimme keuze.
Makkelijk verdiend!


