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Energie besparen én er 
warmpjes bijzitten? 

Laat je CV installatie waterzijdig inregelen 
• meer warmtecomfort in huis 
• 3% tot 7% minder gasverbruik  
• jaarlijks minimaal 35 euro 

besparing op de nota 
 

• kosten: eenmalig € 25 voor leden van 
Energie-U en € 35 voor niet leden 

• meer info? www.energie-u.nl 
• meedoen? Je kan het strookje 

invullen of je kan mailen naar 
waterzijdiginregelen@energie-u.nl 

Waterzijdig inregelen is het optimaliseren van de doorstroming van het water 
door de radiatoren. Zonder deze bewerking ontvangen de radiatoren dicht bij de 
ketel veel warm water per uur en de radiatoren ver weg minder. Zo worden 
sommige ruimtes heel warm en anderen juist niet. Met waterzijdig inregelen 
voorkom je dit. De ruimtes in je huis worden nu gelijkmatig verwarmd. Omdat 
na waterzijdige inregeling de algehele temperatuur van het water minder hoog 
hoeft te zijn om dezelfde mate van verwarming te bereiken, hoeft de CV 
installatie minder hard aan het werk. Je bespaart energie en geld.  

Ja, regel ook mijn CV waterzijdig in 
 
Naam 
 
Adres 
 
Postcode 
 
Email 
 
Telefoon 
 
Ik word wel/niet lid van Energie-U✴ 
 
Na opgave ontvang je bevestiging. Na 15 september word je 

gebeld om de afspraak definitief in te plannen 

 

Draag jij ook bij aan een duurzame 
stageplek? 
 
Waterzijdig inregelen is een initiatief van 
Energie-U. De gemeente Utrecht heeft een 
projectsubsidie toegekend. In het stookseizoen van 
2013 gaan ROC leerlingen installatietechniek na 
een grondige opleiding bij 100 huishoudens in 
Utrecht de CV's waterzijdig inregelen.  
 
Misschien wel bij jou? 
 
Dat zou geweldig zijn, want dan draag je bij aan 
een duurzame stageplek en aan de inzet van 
duurzame technieken in de installatiebranche. 

✴ Energie-U is het bewonersinitiatief in Utrecht dat zich inzet voor energiebesparing en 
gebruik van duurzame energie. Zie ook www.energie-u.nl. Als jij je CV waterzijdig laat 
inregelen betaal je 35 euro. Binnen dat bedrag kun je ervoor kiezen lid te worden van 
Energie-U; je contributie voor 2014 is dan gelijk voldaan. 


