
De waterbesparende douchekop of perlator 

� Zeer krachtige straal door innovatieve toevoeging van lucht 

� Luxe uitvoering 5 standen, 11cm doorsnede 

� Geen kalkaanslag meer 

� Slechts 6,5l/min in plaats van 10l/min 

� Perlator: slechts 3.8l/min 

 Uw besparing :  12.000 liter warm water per persoon per jaar  

(bij 360 douchebeurten van 10 minuten) 

6.500 liter per perlator (3min/dag) 

   €68,- per persoon/jr (water via HR-CVketel) 

Aanschaf: Douchekop €78,95 Perlator €16,95 per set van 2 

 

Tochtdichting 

� Zeer handige deurdranger voorkomt tocht 

� Tochtband voor dichten van naden en kieren 

� Universeel toepasbaar 

Uw besparing :  5m3 gas per meter kier 

   Circa €20,- /jr per deur 

Aanschaf:  Tochtband: €7,95 Deurdranger: €12,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tonzon radiatorfolie 

� Eenvoudig aan te brengen 

� Onzichtbaar op de achterkant van de radiator 

� 7,5m *50cm, voor circa 3 radiatoren 

Uw besparing: 50m³ gas/jr, €30,-/jr 

Aanschaf: €17,95 per pakje 

Direct besparen met uw persoonlijke bespaartas 

KLEINE MOEITE GROTE BESPARING 
 

� Bespaar honderden euro’s per jaar 

� Speciaal voor u getest en geselecteerd 

� Direct bestellen, gebruiken en besparen 

� Bestel wat voor u het meest geschikt is 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvang €10,-  korting op deze bestelling met uw bewijs van inschrijving bij Vandebron 

 

Product 
BESTELLIJST 
Prijs 

 

Aantal 

Waterbesparende douchekop €78,95  

Waterbesparende perlators €16,95 per twee  

Radiatorfolie €17,95  

Tochtband € 7,95  

Deurdranger €12,95  

Isolerende glasfolie €17,95  

LEDlamp €12,95  

Vandebron energie (bewijs meesturen) -€10,-  

Naam:   

Adres:   

Postcode en plaats:   

Telefoonnummmer:   

Emailadres:   

Energiegarant, Laan van Waalhaven 402, 2497GR Den Haag  

info@energiegarant.nl 

Direct besparen met uw persoonlijke bespaartas  

 
Isolerende glasfolie 

� Eenvoudig aan te brengen met werking als dubbel glas 

� Ideaal bij b.v. deuren met enkel glas of glas in lood 

� Pakket 1,7m*1,5m 

Uw besparing: 5% = 90m³ gas, €50,-/jr 

Aanschaf: €17,95 per pakje 

LEDverlichting 

� Osram Duitse A-kwaliteit 

� Goede lichtkwaliteit en opbrengst, warme lichtkleur 

�  E27 grote fitting, dimbaar 

�  Slechts 10W i.p.v. 60W 

Uw besparing : 50kWh, €10,- per lamp/jaar 

Aanschaf: €12,95 


