
Is veiligheid voor jou het 
allerbelangrijkst ?

Kies dan voor de zekerheid van mazout

Warm voor de toekomst

5. Zorg voor het milieu

Alle fossiele brandstoffen stoten 
tijdens hun verbranding stoffen uit 
die niet neutraal zijn voor het milieu. 
Om de natuur te beschermen, 
moeten we ons energieverbruik 
beperken. 
Moderne verwarmingsketels op 
mazout verminderen de CO2-uitstoot 
tot 40%. De andere emissies zijn 
zeer beperkt. De combinatie van 
hoogrendementstechnologie, efficiënt 
isoleren en hernieuwbare energie 
laat u toe om met mazout 
energiezuinig en toekomstgericht 
te verwarmen, voor een 
schoner milieu.

De mazoutvoordelen !
4. Absoluut de warmste

Stookolie is een heel geconcentreerde vloeibare brandstof. Elke 
druppel zorgt ervoor dat u het snel aangenaam warm hebt, in 
alle plaatsen van uw huis. En daarnaast zorgt het ook voor uw 
sanitair warm water.

1. Een transparante prijs

Met mazout kent u de prijs op voorhand. U ontvangt een 
eenvoudige, duidelijke faktuur zonder verrassingen achteraf. 
U bent niet afhankelijk van een netwerk (met huur van een 
meter) en zijn kosten.

2. Efficiënte en zuinige technologie

3. Comfort en veiligheid

De nieuwe ketels met het Optimaz of Optimaz-elite label 
zetten elke druppel stookolie voor bijna 100% om in warmte. 
Deze verwarmingsinstallaties kunnen worden gekoppeld aan 
hernieuwbare energie zoals die van de zon. 

Stookolie is een veilige vloeibare brandstof die niet ontploft 
en niet ontbrandt onder 55°C. Stookolie kan makkelijk worden 
opgeslagen (2m² volstaan om 3000 liter te stockeren) en 
u beschikt over uw eigen energievoorraad. U bepaalt zelf 
wanneer en hoeveel stookolie u aankoopt. Bovendien kan u 
opteren voor onmiddellijke of gespreide betaling. De huidige 
verwarmingsinstallaties zijn compact en geruisloos.
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Een initiatief van Informazout, het informatiecentrum
voor rationeel energiegebruik en besparen met mazout.

Telefoon : 078 152 150 • info@informazout.be 
www.informazout.be

Stuur deze kaart vandaag nog terug om kans te maken op 
1.000 liter gratis mazout. Als u aan de wedstrijd deelneemt 
via www.informazout.be/win maakt u bovendien kans op een 
Bongo cadeaubon.

Warm voor de toekomst

1.000 liter gratis warmte ?
Stuur deze kaart vandaag nog terug 
of doe mee via www.informazout.be/win om 
een Bongo cadeaubon te winnen.
Uw deelnamecode : RZ18

Maximum een deelnameformulier per adres (geen kopie). Uiterste datum voor deelname: 31/03/2013  (poststempel geldt als bewijs). 
U kan het wedstrijdreglement raadplegen op www.informazout.be/win
Informazout respecteert uw privacy. Alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, worden in de database van Informazout bewaard. 
Informazout is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbij horende gegevensbestanden bevinden zich op 
de maatschappelijke zetel van Informazout. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 
13 juni 2005. Door de loutere deelname aan deze wedstrijd geeft u de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken 
teneinde u van onze producten, diensten en aanbiedingen op de hoogte te houden. U hebt het recht om uw persoonsgegevens 
te raadplegen en te wijzigen als ze u onvolledig of fout lijken. Dit kan door de verwerker van de gegevens aan te schrijven op het 
volgende adres: Informazout vzw, Dauwstraat 12, B-1070 Brussel. Op dezelfde manier kan u zich verzetten tegen het verdere gebruik 
van uw persoonsgegevens, inclusief uw elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden.

Uw gegevens :   Dhr. : ❏  Mevr. : ❏

Naam :  ...................................................................................................................................................................................................

Voornaam : .......................................................................................................................................................................................

Straat : ............................................................................................................................................................  Nr : ............................

Postcode : ..................................... Plaats :  ........................................................................................................................ .

Tel  : ..................................... /....................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................................................

   ❏  Ja, u mag mij informatie sturen via e-mail.

Ik ben van plan om binnen 12 maanden : 
• te bouwen/renoveren.       Ja ❏   Neen ❏
•  mijn verwarmingsinstallatie te vernieuwen Ja ❏   Neen ❏

Ouderdom van mijn verwarmingsketel  ............................. jaar

Hoofdvraag :    

Wat is de naam van het kwaliteitslabel voor stookolietanks ?

Optimist ■                     Optitank ■                       Toutank ■

Schiftingsvraag : Hoeveel wedstrijddeelnames zullen we bij het afsluiten 
van deze wedstrijd op 31/03/2013 om middernacht ontvangen hebben ?    

Win 
1.000 liter

gratis 
warmte !

+ 1 Bongo cadeaubon    
“Wellness voor Twee” of 

“Charmeweekend” als u aan 
de wedstrijd deelneemt via 

www.informazout.be/win
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Met stookolie verwarmen, da’s genieten van iets wat onbetaal-
baar is : gemoedsrust. Want stookolie is een erg veilige brand-
stof, op meerdere vlakken.

Geen ontploffingsgevaar
Stookolie ontploft niet en kan ook niet ontbranden bij kamertem-
peratuur. Daarom kan het perfect in grote hoeveelheden en in alle 
veiligheid vervoerd en opgeslagen worden.   

De veiligheid van uw eigen energiereserve
Met uw individuele tank beschikt u over uw eigen energiereserve 
en bent u niet afhankelijk van een netwerk. Nog een extra troef 
voor uw veiligheid dus.

Het risico op CO-vergifting is uiterst beperkt
De mogelijkheid van CO-vergifting is nagenoeg onbestaand door 
de typische eigenschappen van stookolie en zijn verwarmings-
systeem. En komt er desondanks toch CO vrij door een onvolledige 
verbranding, dan merkt u dat meteen door een bittere geur of rook.

Warm voor de toekomst
De mazouttechnologie is voortdurend in evolutie naar nog meer zorg 
voor het milieu en zuiniger energieverbruik. Dat is goed voor de natuur 
en voor uw portemonnee. Stookolie biedt u bovendien gewaarborgd 
comfort en de meest  aangename warmte overal in huis. 

Daarom zit je goed  
bij Mazout. Mazout

voordeliger dan u dacht

Stookolie biedt u een aantal unieke voordelen. 

✔ Dankzij uw reservoir kan u uw eigen voorraad 
beheren en bestellen wanneer u wil. 

✔ U bepaalt zelf hoeveel u bestelt aan een vooraf 
gekende prijs, zonder onaangename verrassingen 
achteraf. 

✔ En u kan uw verdeler zelfs vragen om te genieten 
van gespreide betaling. Zonder enige meerkost van 
een netwerk of allerlei taksen. 

 Alleen met stookolie beschikt u over een dergelijke 
vrijheid… en voordelen.

En daar houdt het niet mee op…

Isolatie, 
hoog rendement 
en hernieuwbare 
energie:
de winnende combinatie 

U wil uw verbruik tot de helft verminderen ?  
Dat is perfect mogelijk als u uw woning goed isoleert en kiest 
voor een Optimaz of Optimaz-elite 
hoogrendementsketel, eventueel 
in combinatie met hernieuwbare 
energie zoals thermische zonne-
panelen. 

Kijk op www.halveerjeverbruik.be 
om zwart op wit te ontdekken hoe 
u uw energieverbruik drastisch kan 
verminderen! 

Warm voor de toekomst
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Warm voor de toekomst

Win 1.000 liter gratis mazout 
+ een Bongo cadeaubon*

www.informazout.be/win
Stuur deze kaart vandaag nog terug om kans te maken op 
1.000 liter gratis mazout. Als u aan de wedstrijd deelneemt via 
www.informazout.be/win maakt u bovendien kans op een Bongo 
cadeaubon “Wellness voor Twee” of “Charmeweekend”.

* als u aan de wedstrijd deelneemt via internet.

Optitank : 
mazoutopslag in alle 
veiligheid.

De mazouttechnologie evolueert voortdurend. Dat geldt ook voor 
de opslag. Het Optitank label is dan ook grondig vernieuwd om het 
nog aantrekkelijker en veiliger te maken.

Voortaan krijgt een mazouttank niet meer het Optitank-label na 
de installatie, de aansluiting en de registratie, maar onmiddellijk 
bij de aankoop. De administratieve procedure wordt eenvoudiger 
voor de klant en tegelijk worden de voorwaarden voor de 
fabrikant om het label te krijgen nog strikter. Maar het concept 
verandert niet: het label wordt toegekend aan tanks met een 
dubbele bescherming en aan accessoires (lekdetectiesysteem, 
overvulbeveiliging, …) die beantwoorden aan precieze en strikte 
fabricatievoorwaarden. De tanks, met een basisgarantie van 10 
jaar, worden zo nog veiliger en duurzamer. Alleen maar voordelen 
voor de consument, die met een gerust gemoed blijft genieten 
van zijn energievrijheid.

DUIDELIJKE GARANTIES
Het Optitank kwaliteitslabel wordt beheerd door de vzw Cedicol, 
in samenwerking met onafhankelijke controle-instanties. Het staat 
voor kwaliteit en lange levensduur en waarborgt uiterst veilige 
stookolieopslag dankzij het concept van “dubbele bescherming”. 
Deze totaaloplossing bevat ook een aantal toebehoren, 
waaronder een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging. 
 

Het Optitank label garandeert : 

• de constructie en productie van de tank en zijn toebehoren 
volgens strikte kwaliteitsnormen

• een concept van dubbele bescherming voor tanks in staal of 
kunststof

• plaatsing, aansluiting en onderhoud door een erkend vakman, 
bij voorkeur een MazoutExpert met specialisatie tanks, volgens 
het lastenboek van de fabrikant en conform de wettelijke 
regels van het gewest.

U KAN OP BEIDE OREN SLAPEN.
Als aan al de laatste voorwaarden voldaan is, garanderen de 
fabrikanten niet alleen gratis herstelling of vervanging tijdens de 
eerste 10 jaar, maar ook de dekking van eventuele veroorzaakte 
schade. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden nog 
bijkomende dekkingen en garanties. Vraag ernaar bij uw 
verzekeraar ! Dankzij het Optitank label bent u niet alleen zeker  
van de  lange levensduur van uw tank, maar ook van veilige en 
milieubewuste mazoutopslag.
 

 

van 
een 

 Alleen 
vrijheid

En daa

verzekeraar ! Dankzij het Optitank label bent u niet alleen zeker  
van de  lange levensduur van uw tank, maar ook van veilige en 
milieubewuste mazoutopslag.
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