Batisol informeert

BATISOL, dat zijn zonnepanelen. Maar er is meer. Al
geruime tijd liggen er allerlei
ideeën in onze schuif, maar ze
bleef gesloten omdat we het
zo druk hadden.
De markt voor zonne-energie
kende de jongste jaren een
zeer sterke groei. Door de
overheidssubsidies misschien
wel een te sterke groei.
BATISOL surfde mee op die
golven, maar ondertussen komen we in rustiger vaarwater
terecht. Door de afbouw van
de subsidies zien we vandaag
een cooldown van de markt.
Tijd dus om onze schuif open
te trekken! Vaak op vraag van
onze klanten lanceren we
nieuwe producten en nieuwe
diensten. U verneemt er meer
over in dit boekje. Eén ding
is zeker: BATISOL blijft uw
vertrouwde installateur, uw
regionale vakman.
Veel leesplezier!
Wim Volders en Bart Geerts
zaakvoerders

Nieuwsbrief

Haal het maximum uit uw isolatie

BATISOL doet meer dan zonnepanelen plaatsen.
Van bij de start was het ook de bedoeling om
bestaande huizen te gaan na-isoleren. Een goede
isolatie is immers essentieel voor een duurzaam
energiegebruik.
➜ Pagina 2

Zonnepanelen: nog meer dan voldoende
troeven!

Zonnepanelen: is het nog wel interessant om ze
te laten installeren? Het antwoord is ‘ja’. Want
ondanks de afbouw van de overheidssubsidies
zijn er nog meer dan voldoende redenen om in
zonne-energie te blijven investeren.
➜ Pagina 4

Verlichten met meer kwaliteit en minder
kosten

Energiezuinige werkplekverlichting: dat is waar
BATILUX™ bedrijven en professionele organisaties
bij helpt.
➜ Pagina 5

Met een BATISOL-noodstroomgenerator
zit u nooit in het donker
Ook bij ons dreigen ‘blackouts’ of algemene
stroompannes realiteit te worden. Dankzij
BATISOL komt u gelukkig niét in het donker te
zitten.
➜ Pagina 7
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Haal het maximum uit uw isolatie!
chemisch product met een enorm
hoge isolatiewaarde. “Die waarde
neemt echter af na enkele jaren
en bovendien is PUR een plakkerig goedje dat binnen- en buitenmuur gewoon aan elkaar kleeft en
schimmels en andere problemen
kan veroorzaken,” legt Bart uit.
“Bij afbraak zijn zelfs speciale dure
recyclagetechnieken nodig.”
“Supafil van Knauf wordt in Engeland al jaren gebruikt om spouwmuren te isoleren. Mét veel succes.”

BATISOL doet meer dan zonnepanelen plaatsen. BATISOL specialiseert zich ook in
het na-isoleren van bestaande huizen. Een goede isolatie is immers essentieel voor
een duurzaam energiegebruik. Bart Geerts, medezaakvoerder van BATISOL en
bouwkundig ingenieur, verdiepte zich in de verschillende producten om spouwmuren en daken te isoleren. Het innovatieve Knauf kwam als beste uit de bus.

Veel woningen die gebouwd zijn
tussen 1946 en 1975 hebben wel
een spouwmuur, maar geen
spouwisolatie.
“De bewoners stoken bij wijze van
spreken hun huizen warm met
de ramen en deuren open,” legt
Bart Geerts uit. “Heel wat klanten
vroegen ons de laatste jaren dan

ook of BATISOL zich bezighoudt
met het na-isoleren van spouwmuren. Ja dus.”

Wel Supafil
”We zochten daarom een product
waarbij stenen en isolatie probleemloos van elkaar gescheiden
en gerecycleerd kunnen worden.
We wilden ook in zee gaan met
een groot merk dat degelijke
garanties biedt. Onze klanten
willen immers zekerheid over
installateur én product.” Uiteindelijk vond BATISOL haar partner
bij Knauf. “Het product Supafil
van Knauf wordt in Engeland al
jaren gebruikt om spouwmuren te
isoleren. Mét veel succes.”

Geen PUR
Het na-isoleren van spouwmuren is echter een delicate zaak.
Een veelgebruikt product is
polyurethaan, kortweg PUR, een

De feiten: BATISOL isoleert uw spouwmuur.
Wie zijn spouwmuren laat na-isoleren, kan genieten van een overheidspremie. Voorwaarde is dat je kiest
voor een installateur die beschikt over een ATG-certificaat. Dat is een kwaliteitslabel … waarover uiteraard
ook BATISOL beschikt. Wie kiest voor BATISOL voor het na-isoleren van spouwmuren krijgt 6 euro/m² van
netbeheerder.
Investeringskost:
Steunmaatregelen:
Voordelen:
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circa 20 euro/m², meestal 2.800 à 2.900 euro
6 euro/m², indien geplaatst door ATG-gecertifieerd installateur.
Verhoogd comfort vanaf dag 1. Terugverdiend op circa 3 jaar.
Nadien besparing op gas- of mazoutrekening.

Kwaliteit
Supafil zijn glaswol-vlokjes die in
de spouwmuur worden geblazen
door kleine geboorde gaatjes in
de voegen. Het heeft een enorme
isolatiewaarde, is vochtwerend en

waterafstotend en zakt niet in. Het
wordt gemaakt van gerecycleerd
glas, is onbrandbaar en zelfs
brandwerend. Extra voordeel is
dat het geluidsoverlast van buiten
naar binnen sterk vermindert.

“BATISOL is voor ons een geschikte partner. We merken immers
dat BATISOL focust op kwaliteit in
afwerking en productkeuze,” legt
Ignace Allaeys van Knauf Insulation uit.
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BATISOL isoleert ook uw dak … met premies!
Behalve spouwmuren isoleert BATISOL ook daken en zolders. Ook hier geniet je van een overheidspremie van 6
euro/m². Die is een enorm succes. Sinds de invoering in 2009 telde men al ruim 120.000 aanvragen. Bovendien
worden verhuurders binnenkort verplicht om van hun verhuurde woningen en appartementen de daken te
isoleren. Panden zonder dakisolatie mogen vanaf 2020 zelfs niet meer worden verhuurd. De overheid raadt eigenaars van huurwoningen daarom aan om snel zolders en daken te laten isoleren, nu er nog premies worden
uitgereikt. BATISOL helpt u graag verder. Net als voor de spouwisolatie doen we voor de dak- en zolderisolatie
een beroep op de kwaliteitsproducten van Knauf.

De feiten: BATISOL isoleert uw zolder of dak.
Investeringskost:			
Steunmaatregelen voor particulieren:
Steunmaatregelen voor bedrijven:
			
Voordelen:			
			
			

gemiddeld 3.000 à 3.500 euro
6 euro/m², soms meer
6 euro/m², soms meer
plus: verhoogde investeringsaftrek
Verhoogd comfort vanaf dag 1.
Terugverdiend op ongeveer 3 jaar.
Nadien besparing op gas- of mazoutrekening.
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Zonnepanelen: nog meer dan voldoende troeven!
jaar plots afgeschaft en werd
begin juni de vergoeding voor
groenstroomcertificaten ingekort.”

Zonnepanelen: is het nog wel interessant om ze te laten installeren? Het
antwoord is volmondig ‘ja’. Nochtans
heerst er heel wat onzekerheid bij de
consument. De overheid heeft de subsidies van de voorbije jaren immers
flink afgebouwd. Toch zijn er meer
dan voldoende redenen om in zonneenergie te blijven investeren. Dat zegt
Tim Vanmuysen van BATISOL.

4 jaar. Na 4 jaar hadden zij hun
investering dus terug, hadden ze
voor de rest van hun leven gratis
elektriciteit en kregen ze ook nog
eens gedurende 16 jaar subsidies
gestort op hun rekening.”

Wie zonnepanelen installeerde,
werd de voorbije jaren meer dan
stevig gesteund door de overheid.
Vandaag is dit minder. Is de hype
voorbij?
Tim Vanmuysen: “We zijn de
laatste jaren inderdaad gigantisch
verwend geweest wat betreft
subsidies. Het was zelfs overdreven. We hebben ooit klanten
een voorstel kunnen maken met
een terugverdientijd van 3,5 à

Duidelijk een onhoudbare situatie?
Tim Vanmuysen: “Dat was inderdaad niet normaal. Iedereen wist
dat dit niet kon blijven duren.
We kunnen het de politici niet
kwalijk nemen dat ze de subsidies
hebben afgebouwd. Wat we ze
wel kunnen verwijten is dat ze de
spelregels hebben veranderd terwijl het spel bezig was. Zo werd
de 40 % fiscale aftrek eind vorig

“Door te investeren in zonnepanelen maak je jezelf onafhankelijk van
de stijgende elektriciteitsprijzen.”

Andere spelregels, liggen de
kaarten dan ook anders voor de
consument?
Tim Vanmuysen: “De kaarten liggen anders, maar er zijn nog meer
dan genoeg troeven om in zonnepanelen te investeren. We verwachten na de federale verkiezingen van 2014 immers een stevige
stijging van de prijs van elektriciteit. De politiek houdt die prijs
momenteel kunstmatig bevroren,
maar kenners voorspellen dat de
tarieven na 2014 met minstens 30
% zullen stijgen. Door te investeren in zonnepanelen voorzie je in
je eigen stroom en maak je jezelf
onafhankelijk van de stijgende
elektriciteitsprijzen.”
Kortom: objectief gezien blijven
zonnepanelen een goede investering?
Tim Vanmuysen: “Zeer zeker.
Bovendien zijn de prijzen van zonnepanelen enorm gedaald. Een
installatie die 2 à 3 jaar geleden
nog 20.000 euro kostte, zetten we
nu voor de helft van die prijs. Zo
zijn zonnepanelen voor veel meer
gezinnen een haalbare kaart. Een
terugverdientijd van 6 à 7 jaar is
momenteel in de meeste gevallen de realiteit. Jammer genoeg
denken veel mensen dat het te
laat is om nog in zonnepanelen te
investeren. Niets is minder waar.”

De feiten: BATISOL plaatst uw zonnepanelen.
Investeringskost:
Steunmaatregelen:
Voordelen:
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meestal ongeveer 10.000 euro
90 euro/1.000 kWh productie (gedurende 10 jaar)
Terugverdiend op ongeveer 6 à 7 jaar, nadien verminderde elektriciteitsrekening,
onafhankelijkheid van prijsstijgingen.

Verlichten met meer kwaliteit en minder kosten
Energiezuinige werkplekverlichting: dat is waar BATILUX™
bedrijven en professionele organisaties bij helpt. BATILUX™,
een afdeling van BATISOL, focust zich op het ‘relighten’ van
magazijnen en industriehallen. Meestal plaatsen we LEDlampen. Doordat we in grote hoeveelheden aankopen, bieden we de sterkste prijzen op de markt aan.
No-nonse aanpak
Energiezuinig verlichten: steeds meer bedrijven maken er werk van. Meestal gaat het om het vervangen
van de traditionele verlichting door LED-verlichting,
maar BATILUX™ is ook niet blind voor andere technieken. Onze medewerkers geven no-nonse advies over
uw verlichting. Overstappen naar LED-verlichting is
immers niet altijd de beste keuze. In bepaalde gevallen is het slimmer om aanwezigheidsdetectie en/of
dimmers te plaatsen. Diverse factoren kunnen een rol
spelen. BATILUX™ voert daarom telkens een vermogensstudie en een specifieke netanalyse uit om de
beste oplossing te vinden.
“Als opdrachtgever moet u niks doen. Zelfs de subsidieaanvraag neemt BATILUX™ voor haar rekening.”

LED’s
Door de sterke technologische ontwikkeling van de
laatste jaren én de nodige prijsdalingen, bieden LEDlampen meestal wel voordelen tegenover traditionele
lichtbronnen. Ze zetten elektriciteit veel efficiënter
om naar licht dan gloeilampen, halogeen- en TL-ver➜
lichting.

Uitgelezen kans:

‘Tien technologieën voor energie en klimaat’
Het boek ‘Tien technologieën voor energie en klimaat’ van de Britse zakenman, klimaatexpert en auteur Chris Goodall
schetst een fascinerende blik op de toekomst van duurzame energie.
Rond 2025 is het volgens Goodall zover: dan voorzien opwekkers van duurzame
energie 100 % in onze elektriciteitsbehoefte. De Britse columnist windt er echter geen
doekjes om: voordat Europa duurzaam is op het gebied van elektriciteit, moet er nog
héél veel gebeuren. De bouw van gigantische zonthermische centrales is maar één van
zijn voorbeelden.
Goodall lanceert ook controversiële ideeën over duurzaam energiegebruik. Zo rekent hij uit dat een mens om 4,8 km naar de winkel te wandelen zo’n 180 calorieën
verbruikt. Daarvoor heb je 100 gram vlees nodig, waarvan de productie 3,6 kg CO2uitstoot veroorzaakt. Volgens Goodall neem je dan beter de wagen naar de winkel: die
stoot voor 4,8 km amper 0,9 kg CO2 uit. “Minder eten en energie sparen door de wagen
te nemen zou beter zijn voor het milieu,” aldus Goodall, die daarmee vooral wijst op de
grote energie-verbruiken in de voedselindustrie.
Of de Britse klimaatexpert gelijk heeft, zal de tijd ons leren. We onthouden uit zijn boek
vooral dat er op het gebied van duurzaamheid nog heel wat mogelijk is.
Jean-Marie Van Steelant (BATISOL Waasland)
BATISOL geeft een gratis exemplaar weg van dit boek aan de drie mensen die als
eerste een mailtje sturen naar uitgelezenkans@batisol.be.

Chris Goodall: Tien technologieën
voor energie en klimaat, Ankh-Hermes
Utrecht, 2012,
312 p., ill., ISBN 9789020204605.
Vertaling van: Ten technologies to fix
energy and climate.
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Het stroomverbruik vermindert met ongeveer twee
derde na de overschakeling op LED’s. De gemiddelde levensduur van een LED ligt bovendien tussen
de 40.000 en de 50.000 branduren. Dat is veel langer
dan bij traditionele lichtbronnen. Tot slot moet een
LED niet opwarmen. Er is geen ‘voorgloeitijd’. Het licht
gaat razendsnel aan. Vooral in combinatie met aanwezigheidssensoren en in koude ruimtes biedt dit extra
voordelen.
Full service
De terugverdientijd van LED’s hangt uiteraard af van

de branduren, maar gemiddeld hebben onze klanten
hun investering terug op 2 à 2,5 jaar. Daarna valt de
elektriciteitsrekening terug op één derde van voorheen en dit gedurende nog eens 10 jaar. In die periode moeten er door de langere levensduur ook veel
minder lampen vervangen worden.
Ook die klus wordt trouwens door BATILUX™ geklaard.
We hebben hiervoor onze eigen plaatsingsdienst.
De opdrachtgever moet zelf eigenlijk helemaal niets
doen. Enkel het akkoord geven is voldoende om de
uitvoering te laten inplannen. Zelfs de aanvraag van
de subsidies neemt BATILUX™ voor haar rekening.

De feiten: BATISOL plaatst energiezuinige verlichting voor bedrijven.
Investeringskost:
Steunmaatregelen:
Voordelen:

vanaf 3.000 euro
verhoogde investeringsaftrek, premie van netbeheerder, ecologiepremie.
terugverdiend tussen 1 en 3 jaar. Nadien daling van elektriciteitsverbruik voor
verlichting tot 60 %. Besparing op onderhouds-/vervangkost van lampen.

OKE Koffie:

60 % besparing dankzij BATILUX™
Een voorbeeldproject van relighting door BATILUX™
is te vinden bij koffiebranderij Oké Koffie in
Geraardsbergen. De traditionele tl-verlichting maakte er plaats voor LED’s.
Projectbegeleider Tim Vanmuysen van BATILUX™
legt uit: “Bij Oké Koffie moesten we zorgen dat de
gevoelige elektronica van de high-end koffiebranders absoluut geen hinder zou ondervinden van de
LED-verlichting. Na een grondige netanalyse voor
en na de installatie hebben we dat kunnen verzekeren. De koffie wordt er nu gebrand in een aangename lichtsfeer met minder kosten en geen risico’s
voor de elektronica.”
Zaakvoerder Bart Van Kerckhoven van Oké Koffie liet
eerder door BATISOL al zonnepanelen op zijn bedrijf installeren en ging met BATILUX™ in zee om zijn
verlichting te moderniseren. “Door onze tl-lampen
te vervangen door LED’s hebben we een besparing
op ons verlichtingsfactuur van liefst 60 % bekomen,”
legt hij uit. “We zijn erg tevreden over de dienstverlening en het vakmanschap van BATILUX™ en de afgesloten garanties.”
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Met een BATISOL-noodstroomgenerator zit u nooit
in het donker
Op 14 augustus 2003 viel in grote
delen van de V.S. en Canada de elektriciteit uit. In totaal zaten 10 miljoen
inwoners van de Canadese provincie
Ontario en 40 miljoen inwoners van
acht Amerikaanse staten zonder
stroom. Het was de ergste stroompanne in de geschiedenis van NoordAmerika. Ook bij ons dreigen deze
‘blackouts’ realiteit te worden. JeanMarie Van Steelant en Bart Geerts van
BATISOL leggen uit hoe u niét in het
donker komt te zitten.

Jean-Marie Van Steelant: “We
denken bij BATISOL inderdaad
dat het risico op een blackout
reëel is. Het elektriciteitsnet in
België is verouderd. Er moet dringend geïnvesteerd worden. Maar
dat kost geld en de politiek wil
absoluut vermijden dat de elektriciteitsprijzen nog meer stijgen.
Noodzakelijke investeringsprojecten blijven daarom uit. Bovendien
is er de problematiek van Doel 3
en Tihange 2. De kans op stroompannes lijkt ons daarom niet
irreëel. Komende winter hebben
hoogspanningsnetbeheerder Elia
en staatssecretaris Wathelet zelfs
een heus winterplan klaar. In het
ergste scenario zal Elia gezinnen
in meer landelijke gebieden enkele uren afkoppelen, om zo een
algemene panne te voorkomen.”
Hoe ernstig zouden de gevolgen
van zo’n blackout zijn?
Bart Geerts: “Dat zal pas duidelijk
worden na de feiten. Particulieren
zijn vooral bang voor het verlies
van comfort. Bij een stroompanne
kan je je immers niet meer verwarmen, niet meer koken, enzovoort. Maar voor bedrijven zijn de
gevolgen erger. Bij een blackout

Jean-Marie bij de Batisol-noodstroomgenerator

werken hun computers niet meer,
vallen machines stil en kan het
personeel niet verder. Klanten
moeten wachten. Dit betekent
onherstelbare schade, zowel naar
reputatie als financieel.”
“De enige goede manier om u te
verzekeren van comfort tijdens een
blackout is een noodstroomgenerator.”
Is men zich bewust van deze
risico’s?
Jean-Marie Van Steelant: “Heel
wat klanten vragen ons de laatste
tijd of het mogelijk is om noodbatterijen te installeren. Bij een
blackout zit de rest van de straat
dan zonder stroom, maar kan je
zelf je woning blijven verlichten,
blijft je verwarming werken, enzovoort. Momenteel zijn noodbatterijen en backup-systemen echter
nog duur. Ook kunnen we er geen
hoog comfort-niveau mee garanderen. Een paar lampen laten

branden lukt wel, maar koken is
bijvoorbeeld niet haalbaar. Of
toch niet tegen een betaalbare
prijs.”
Welke oplossing kan dan wel
geboden worden?
Bart Geerts: “We zijn er van
overtuigd dat de enige goede
manier om zich te verzekeren
van comfort tijdens een blackout
een noodstroomgenerator is.
Deze kan een groot vermogen
gedurende een lange tijd leveren. Recent heb ik bijvoorbeeld
twee noodstroomgeneratoren
geïnstalleerd in een appartementsgebouw in Antwerpen. Die
toestellen starten automatisch op
bij een stroompanne. Zo blijven
liften, verlichting en diepvriezers
functioneren. Het systeem is volautomatisch. Om de twee weken
starten de generatoren op om te
testen of alles nog werkt, om de
startbatterij op te laden en om de
toestellen te smeren.”
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Kan Actief Plus:
er is leven na borstkanker
Er is meer in het leven dan zaken doen, subsidies binnenhalen en besparen op energie. Dat beseffen we ook bij BATISOL. Daarom geven
we de maatschappij graag iets terug. BATISOL ondersteunt de vzw
KanActiefPlus, die zich inzet voor vrouwen met borstkanker.
“We krijgen als onderneming veel vragen voor sponsoring, waar we
niet altijd op kunnen ingaan,” zegt Wim Volders. “We kiezen er voor
om ons te focussen op één goed doel, namelijk de vzw KanActiefPlus. Zo hopen we een verschil te maken.”
Borstkanker
KanActiefPlus zet zich in voor vrouwen die met borstkanker te maken krijgen. “We zorgen voor het behoud van
de conditie na borstkanker en bieden daarvoor aangepaste lichaamstraining aan,” legt Lies Serrien van de vzw
uit. “Daarnaast organiseren we ook allerlei activiteiten om lotgenoten samen te brengen en de positieve verbondenheid te benadrukken. We zijn erg blij met de financiële steun van BATISOL. We gebruiken ze om sportlessen te organiseren, verzekeringen te betalen en voor sociale activiteiten en voordrachten. Maar ook om onze
administratie, website en andere promotiemiddelen te bekostigen zijn de centen zeer welkom.”
Sponsoring
KanActiefPlus is overigens steeds op zoek naar nieuwe sponsors. “We
hebben al een ruim aanbod aan activiteiten, maar zouden die graag
uitbreiden met extra gymlessen, aquagym en nordic walking. Daarvoor is natuurlijk nieuw materiaal nodig. We dromen er ook van om
ooit over een eigen zaal te beschikken waar we onze trainingen en
activiteiten kunnen organiseren en ons materiaal kunnen stockeren,”
besluit Lies Serrien.
Wie net als BATISOL de vzw KanActiefPlus wil steunen, vindt meer
info op de website www.kanactiefplus.be of bij Lies Serrien, tel.
0476/40 19 72.

Meer weten over BATISOL?
Surf naar www.batisol.be of bel 03/482 30 08.
BATISOL bvba
Maatschappelijke Zetel: Visbeekbaan 45 | 2275 Lille
Warehouse: KMO-Zone Heihoef III, unit 1 | 2275 Lille
Vestiging Vlaams Brabant: Dorpstraat 37 | 3060 Bertem
Vestiging Waasland: KMO-Zone Manta 10 | 9250 Waasmunster
Redactie ‘BATISOL informeert’
Bert Moons Copywriting, www.bertmoons.be.
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