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Volta Limburg, 
meer dan alleen 
CV-ketels

Bekijk onze energietips,
slimme winterdeals
en acties op CV-ketels,
onderhoud én zonnepanelen!



De CV-ketel, het warme hart van uw woning

Optimaal genieten 
van een warm huis 
 
Gemiddeld gaat een CV-ketel tussen de 

12 en 15 jaar mee. Het is belangrijk om 

te kiezen voor een CV-ketel die aansluit 

op uw wensen en behoeften. Vooral het 

vermogen dat de CV-ketel nodig heeft 

om het huis te verwarmen, is van belang. 

Daarnaast is de behoefte in gebruik van 

warm water belangrijk.  

 

In de stappen naar een nieuwe CV-

ketel moet u bovendien denken aan 

deskundig advies, een vakkundige 

installatie en periodieke nazorg met 

service & onderhoud.

Waarom uw CV-ketel 
vervangen?

√ Een veiligere CV-ketel levert 

meer comfort en verkleint de kans 

op storingen

√ U profiteert van de nieuwste 

technologieën. Zo is een nieuwe 

CV-ketel wel geschikt voor de 

allernieuwste thermostaten 

√ CV-ketel fabrikanten werken 

continu aan zuinigere CV-ketels. 

Met een nieuwe CV-ketel bespaart 

u dus op uw energiekosten

√ U profiteert van onze 

winterdeal: een slim 

verlichtingspakket, alles-in-1 

ventilatiepakket of de slimme 

thermostaat Atag One 2.0

√ U voorkomt dat u straks in de 

kou komt te staan of onder een 

koude douche 

Wanneer nadenken over het 
vervangen van uw CV-ketel?

√ Is uw CV-ketel 12 jaar of ouder?

√ Bent u onlangs geconfronteerd met 

één of meerdere storingen?

√ Wilt u besparen op uw energiekosten 

of uw wooncomfort verhogen?

√ Wilt u een CV-ketel met een 100% 

veilige werking?

Als u een of meerdere van bovenstaande 

vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden, 

is het raadzaam na te denken over 

vervanging van uw CV-ketel.

Bel 088 027 88 88 of kijk op 

voltalimburg.nl/acties

Een lekker warm huis en altijd voldoende warm water. Dat is natuurlijk wat u wilt. U beseft het misschien niet 

altijd, maar een CV-ketel bepaalt een groot deel van ons wooncomfort. Zonder een goed werkende CV-ketel 

zit u immers in de kou en waarschijnlijk ook zonder warm water. Voorkom een koud huis in de winter en dure 

reparaties. Met een nieuwe CV-ketel bespaart u energie en kunt u weer jaren vooruit. Tevens bent u verzekerd 

van een veilig werkende CV-ketel. Dat voelt altijd beter! 

Wij plaatsen 
jaarlijks ruim 

4.000 CV-ketels!

Profiteer 
nu tot wel 

€275,- korting
bij een nieuwe

CV-ketel!
Bel 088 027 88 88 of kijk op

voltalimburg.nl/acties
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Startpakket 
slimme verlichting

Alles-in-1 
ventilatiepakket 
incl. montage

Atag One 2.0 
slimme thermostaat

Kiest u deze winter voor een nieuwe CV-ketel, dan bent u verzekerd van  

een warme douche en kunt u weer jaren vooruit. Maar dat is niet het enige, 

u profiteert deze winter ook van onderstaande deals!

Zie pag. 11 voor meer informatie.
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Profiteer nu van onze 
warme winterdeals!

1

TIP!

2 3

t.w.v.
€199,-

t.w.v.
€199,-

t.w.v.
€275,-

Vrijblijvend advies of offerte  
aan huis of per mail! 

Vraag een gratis adviesgesprek aan bij u 

thuis of kies voor een snelle, online offerte. 

U kunt uw adresgegevens + foto’s versturen 

via Whatsapp naar 06 11 85 53 64.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende online offerte aan via voltalimburg.nl/onlineofferte 

en profiteer van €50,- extra korting via de actiecode: winterdeal! 

Of bel 088 027 88 88 of kijk op voltalimburg.nl/acties

Huren bij Volta Limburg
• Geen hoge aanschafprijzen en   

 onverwachte kosten 

• 12 jaar lang, 365 dagen per jaar, 

 24/7 hulp bij storingen zonder   

 bijkomende kosten 

• Altijd opzegbaar. En na 6 jaar zonder  

 bijkomende kosten

• U betaalt slechts de installatiekosten  

 en een scherp vast bedrag per maand 

Kopen bij Volta Limburg
• De CV-ketel is uw eigendom

• U betaalt eenmalig één bedrag 

• Volta Limburg levert en installeert 

 alle apparaten met 2 jaar    

 fabrieksgarantie

• Wanneer u een Comfort plus service 

 & Onderhoudsabonnement afsluit,   

 profiteert u van een aantrekkelijke   

 korting en zijn wij bij storingen 365   

 dagen per jaar, 24/7 bereikbaar

Altijd bij Volta Limburg
• Betrouwbaar, reeds 20 jaar ervaring   

 met het installeren en onderhouden 

 van CV-ketels en andere    

 warmwatertoestellen

• Altijd dichtbij: 24/7 eigen    

 servicedienst, altijd een monteur 

 in de buurt 

• Vakkundige installatie, professioneel  

 onderhoud

• Deskundig advies, gratis en vrijblijvend

98%
van onze klanten beveelt ons aan!

Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

Of kies
voor een

directe korting
van €100,- 
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Een CV-ketel is een ingewikkelde installatie waarin gas, water, 

elektriciteit en lucht samenkomen. Bovendien stoot de CV-ketel 

rookgassen uit. Onderdelen van een CV-ketel kunnen verroesten, 

verslijten of verkeerd ingesteld zijn. Dit zorgt voor onnodig gasverbruik 

of onverwachte storingen en dat wilt u natuurlijk voorkomen. 

Door uw CV-ketel regelmatig te laten onderhouden, verkleint u het risico op defecten, 

bespaart u energie en functioneert uw CV-ketel veilig.  

Bij CV-ketel onderhoud zorgen wij ervoor dat uw CV-ketel grondig wordt gereinigd 

en correct wordt afgesteld volgens de fabrieksinstellingen en strenge veiligheideisen. 

We controleren de CV-ketel op een veilige werking van de installatie. Eventuele 

mankementen die dan aan het licht komen worden hersteld en defecte onderdelen 

worden vervangen. 

 
De voordelen van onderhoud: 

√ U voorkomt hoge reparatiekosten

√ Langere levensduur van uw CV-ketel

√ De CV-ketel wordt gecontroleerd op veiligheid

√ Uw CV-ketel levert een hoger rendement

√ Bij veel brandverzekeringen is onderhoud zelfs verplicht

Verzekerd van een  
comfortabele temperatuur 
en warme douche

Verklein de kans op defecten 

en koolmonoxidevergiftiging, 

kies voor periodiek onderhoud!

TIP!
U heeft er waarschijnlijk vast 

weleens wat over gehoord; 

koolmonoxide. Koolmonoxide is 

een geur-, kleur- en smaakloos 

gas en zeer giftig voor de mens. 

Koolmonoxide kan ontstaan door 

slecht onderhoud of een slecht 

geïnstalleerde CV-ketel. Dit is 

te voorkomen door uw CV-ketel 

te laten installeren door een 

erkend installateur. Daarnaast 

is regelmatige controle en 

onderhoud bij deze toestellen erg 

belangrijk.



Kies een abonnement 
dat bij u past
Kies voor veiligheid en comfort

√ Al een abonnement voor uw CV-combi ketel vanaf €8,- per maand  

 (CV-ketel vanaf €6,- p.m)

√ Geen omkijken meer naar uw CV-ketel: 24/7 storingsdienst

√ Wij nemen contact met u op als het weer tijd is voor onderhoud

√ Snelle hulp bij storingen, altijd een monteur in de buurt 

Unieke actie bij een CV-ketel onderhoudscontract: 
Ontvang een gratis check t.w.v. €85,-! 

Kiezen voor een Onderhoud & Service abonnement is nu extra aantrekkelijk. Als u nu een abonnement 

afsluit voor 31 december 2017, betaalt u de eerste 3 maanden geen abonnementskosten en ontvangt u 

de eerste inspectiebeurt t.w.v. €85,- geheel gratis. Zo weet u zeker dat uw ketel in topvorm is. Dankzij 

deze gratis check gaat u bovendien lekker warm de winter tegemoet!
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Prijzen zijn gebaseerd op CV-

combi ketels. Voor uitgebreide 

informatie over abonnementen 

en prijzen van toestellen kijk op 

voltalimburg.nl/onderhoud

Een eenmalige onderhoudsbeurt 
Uw CV-ketel weer in topconditie voor maar €85,-! 
Het is aan te raden uw CV-ketel eens per 2 jaar te laten onderhouden. 

Tijdens de eerste inspectiebeurt komen we bij u langs om uw CV-ketel 

grondig te reinigen, opnieuw af te stellen en te controleren op een 

veilige werking. Voor slechts €85,- wordt uw CV-ketel weer in topconditie 

gebracht. Bel met 088 027 88 88 of kijk op voltalimburg.nl/onderhoud

√ Periodiek onderhoud

 

√ Geen voorrijkosten

 

√ 24/7 storingsservice

 

√ Geen arbeidsloon

 bij onderhoud

 

√ Geen arbeidsloon

 bij storing

 

√ Toestelonderdelen

 tot €275,-

 

√ Randapparatuur

 tot €275,-

√ Periodiek onderhoud

 

√ Geen voorrijkosten

 

√ 24/7 storingsservice

 

√ Geen arbeidsloon

 bij onderhoud

 

√ Geen arbeidsloon

 bij storing

 

√ Toestelonderdelen

 tot €275,-

 

√ Randapparatuur

 tot €275,-

√ Periodiek onderhoud

 

√ Geen voorrijkosten

 

√ 24/7 storingsservice

 

√ Geen arbeidsloon

 bij onderhoud

 

√ Geen arbeidsloon

 bij storing

 

√ Toestelonderdelen

 tot €275,-

 

√ Randapparatuur

 tot €275,-

√ Periodiek onderhoud

 

√ Geen voorrijkosten

 

√ 24/7 storingsservice

 

√ Geen arbeidsloon

 bij onderhoud

 

√ Geen arbeidsloon

 bij storing

 

√ Toestelonderdelen

 tot €275,-

 

√ Randapparatuur

 tot €275,-

Comfort All-in Comfort Plus Comfort Comfort Basis

€ 15,60 p/m € 14,25 p/m € 12,20 p/m € 8,25 p/m

Meest
gekozen

Slechts
€85,-

Sluit vandaag nog een 

onderhoudsabonnement af op 

voltalimburg.nl en profiteer van 

€85,- korting en betaal de eerste

3 maanden geen abonnementskosten!
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Uw huis staat centraal in uw leven. Een beetje tocht, koude vloer of hoge energierekening kan het lekker 

wonen in de weg zitten. Toch hebben veel bewoners last van één of meer van deze klachten. Volta Limburg 

helpt u graag op weg om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Bovendien profiteert u 

tegenwoordig van aantrekkelijke subsidies en leningen bij het combineren van maatregelen. 

Plus uw comfort en verlaag uw energieverbruik 
en energierekening!
Energie besparen en uw comfort verhogen kan op verschillende manieren. Denk aan 

uw eigen stroom opwekken met zonnepanelen, uw woning isoleren of besparen op 

uw gaskosten met een warmtepomp, nieuwe CV-ketel of een zonneboiler. Maar 

welke maatregelen passen het beste in uw situatie? Onze productspecialist komt bij u 

langs voor een gedetailleerd advies. U ontvangt een uitgebreid rapport waarin u kunt 

zien wat u per maatregel kunt besparen. Ook bespreken we subsidies en gunstige 

leningen met u. 

Volta Limburg, 
meer dan alleen 
CV-ketels

Wij helpen u
aan een veilig en 
comfortabel huis 

Volta Limburg is de enige 

geselecteerde PlusJeHuis partner 

van de gemeenten Maastricht, 

Gulpen Wittem en Meerssen en 

partner van Dubbel Duurzaam.
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Isoleren schuin dak
bij verwarmde zolder

Eenmalige kosten:
€5.200,-

€650,- per jaar

Zonnepanelen
2.600 Wattplek 10 panelen

Eenmalige kosten:
€3.962,-*

*Prijs is excl. BTW. Wij zorgen er namelijk
voor dat u het volledige BTW bedrag terugkrijgt.

€510,- per jaar

HR++ glas
vervanging van enkel glas

Eenmalige kosten:
€3.500,-

€270,- per jaar

Isoleren vloer
van begane grond

Eenmalige kosten:
€1.800,-

€200,- per jaar

Warmtepomp
(5kW hybride) bij uw HR-ketel

Eenmalige kosten:
€4.000,-

€270,- per jaar

Zonneboiler

Eenmalige kosten:
€3.000,-

€80,- per jaar

Isoleren spouwmuur

Eenmalige kosten:
€2.100,-

€550,- per jaar

Zoveel kunt u besparen!

Gratis online
besparingsadvies!

In 4 eenvoudige stappen weet u wat  

u kunt besparen. Wij stellen voor u  

een online besparingsadvies op met  

kant-en-klare maatregelen.

Kijk op: voltalimburg.nl/plusjehuis

Berekend voor een gemiddelde 

eengezinswoning van gemiddelde omvang  

met 3 bewoners en een HR-combiketel, 

waar de genoemde maatregel ontbreekt. 

De werkelijke besparing hangt af van uw 

stookgedrag.

De aangegeven besparingscijfers zijn 

onderzocht door het onafhankelijk 

voorlichtingsbureau Milieu Centraal.
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Uw CV-installatie in balans 

brengen

Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat 

het warme water op een goede manier 

over de radiatoren wordt verdeeld. Het 

inregelen is een eenmalige handeling en 

levert u een besparing op van gemiddeld 

15% van uw energieverbruik. 

Flink besparen met de hulp

van de zon

Zonnepanelen zijn erg populair, niet 

vreemd, aangezien u honderden euro’s 

kunt besparen op uw energiekosten. 

Bovendien hebt u oog voor de toekomst, 

door te kiezen voor milieubewuste en 

duurzame energie.

Is uw dak geschikt?

Kijk op dakcheck.nl/voltalimburg

Kies de slimste combinatie!

Nu tijdelijk met €250,- korting

Met een zonneboiler kunt u uw water  

op een duurzame manier verwarmen 

met behulp van zonlicht en halveert 

u de hoeveelheid energie die u 

normaliter nodig heeft om tapwater te 

verwarmen. Bovendien is de subsidie  

van zonneboilers in 2017 verhoogd van 

70 naar 90 miljoen!

Zonnepanelen
+

zonneboiler
=

100% rendement

Wist u dat Volta Limburg de enige échte geselecteerde 

partner is van het Zonnepanelen Project Parkstad? 

En daarnaast verkozen is tot servicepartner voor de 

gemeenten Eijsden-Margraten, Maasgouw en Schinnen. 
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Warmteverlies tegengaan

met spouwmuurisolatie

De meest rendabele manier om 

honderden euro’s per jaar te besparen is 

spouwmuurisolatie. Wanneer uw woning 

niet goed geïsoleerd is, betekent dit dat 

u ieder jaar veel gas verspilt en onnodige 

kosten maakt. Door het opvullen van de 

ruimte tussen de binnen- en buitenmuur 

bespaart u zelfs €550,- per jaar! 

Gas besparen doet u met een warmtepomp

Een warmtepomp haalt warme lucht uit de lucht, bodem of grondwater en maakt daar 

een bruikbare temperatuur van. Een hybride warmtepomp werkt samen met uw CV-

ketel, die bijspringt als het nodig is (bijvoorbeeld als het buiten heel koud is of u veel 

warm water gebruikt). U kunt de warmtepomp aansluiten op een bestaande of nieuwe 

CV-ketel. De besparing is nog groter in combinatie met een zonneboiler.  

Comfortabele warmte met een slimme thermostaat

Een van de meest slimme thermostaten is de populaire Google Nest. De thermostaat 

programmeert zichzelf, zet de verwarming automatisch lager als u er niet bent. Met 

een app is deze thermostaat zelfs te bedienen op afstand, zodat het lekker warm is 

wanneer u thuis komt. Bovendien kunt u zien wat u verbruikt en stookt u alleen als 

het nodig is! 

Genieten van schone lucht

Het schoonmaken van ventilatiesystemen wordt vaak vergeten. Door vuil en stof 

neemt de capaciteit van het systeem flink af. Wij raden u aan om eens per 6 jaar 

uw hele ventilatiesysteem te reinigen. Verouderde ventilatie-units verbruiken meer 

energie en maken veel meer lawaai. Door de unit te vervangen bespaart u op uw 

energiekosten. 

Naast spouwmuurisolatie, 

verzorgen wij ook vloer-, 

glas,- en dakisolatie.

Wanneer u nu een nieuwe CV-ketel aanschaft ontvangt een GRATIS 

alles-1-ventilatiepakket, inclusief montage t.w.v. €275,-!



Energie
bespaar
tips
Geld overhouden voor leuke dingen

√ Stel de thermostaat in op  

 15 graden wanneer u gaat slapen.  

 Heeft u vloerverwarming, zet dan  

 de thermostaat op 17 graden of  

 18 graden. Bespaar €80,-

√ Zet lichten, apparatuur e.d. uit 

 als u deze niet gebruikt. Laat ze  

 ook niet op stand-by staan.   

 Bespaar €90,-

√ Zet overdag de thermostaat een  

 graadje lager. Stook bijvoorbeeld  

 op 19 graden in plaats van 20  

 graden. Of schaf een slimme   

 thermostaat aan. Bespaar €80,- 

√ Sluit tussendeuren en verwarm  

 alleen de ruimte waar u bent. 

 Met  een deurdranger gaan deuren  

 automatisch dicht. Hiermee   

 bespaart u gemiddeld €190,-

√ Vervang gloei- en halogeenlampen  

 door ledlampen. Een ledlamp is  

 85% zuiniger dan een gloeilamp  

 en verbruikt 75% minder stroom  

 dan een halogeenlamp. 
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Inner Startpakket
Slimme Verlichting

Licht is de sfeermaker in huis

Met dit compleet slim verlichtingssysteem verandert u de sfeer in 

huis met één klik, via de app op uw smartphone of tablet. 

 
√ 5 LED lampen, een afstandsbediening en een hub 

waarmee u de verlichting met het internet verbindt 

√ Mogelijkheid om uit te breiden met (kleuren)

lampen en fittingen van andere merken

√ Wanneer gewenst bediening via de Essent Thuis 

App, waar u ook bent

√ Lampen apart of per groep aan- en uitzetten 

√ Warmte en intensiteit van het licht aanpassen & 

vooraf geprogrammeerde scenes zoals opstaan en 

lezen

√ Tijdschema’s aanmaken:

 - Verlichting automatisch aan laten gaan bij zonsondergang;

 - Onverwachts niet thuis? Zet op afstand lampen aan, 

  zodat het lijkt alsof er iemand thuis is en nooit meer 

  in een donker huis thuiskomen;

 - Door het gebruik van de LED lampen bespaart u energie

1

t.w.v.
€199,-



Wanneer u nu een nieuwe CV-ketel koopt of huurt bij Volta Limburg profiteert u van aantrekkelijke extra’s.  

Zo kunt u kiezen voor een Gratis Inner slim verlichtingspakket, een alles-in-1-ventilatiepakket of een 

Atag One 2.0 slimme thermostaat of een directe korting van €100,-. 

Profiteer van onze
slimme winterdeals bij 
een nieuwe CV-ketel! 
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Alles-in-1 ventilatiepakket
inclusief montage 

Geniet van frisse lucht in huis

Huizen gebouwd na 1986 hebben een ventilatiesysteem. Het 

schoonmaken of vervangen van dit ventilatiesysteem wordt 

vaak vergeten. Door vuil en stof neemt de capaciteit van het 

systeem flink af. Het gevolg is dat er weinig wordt geventileerd 

en daardoor krijgt u een ongezond binnenklimaat. Is uw 

ventilatie box ouder dan 10  jaar? Dan adviseren wij u deze 

te laten vervangen. Een nieuwe ventilatie box is bovendien 

voorzien van de nieuwste technieken en zeer energiezuinig!

Een nieuwe ventilatie box gebruikt gelijkstroom. Oudere 

ventilatieboxengebruiken wisselstroom. Door het gebruik van 

een nieuwe ventilatie box op gelijkstroom kunt u ruim €60,- 

per jaar besparen op uw energierekening! 

 
Het pakket bestaat uit: 1 ventilator box met 

eurostekker, 4 ventielen + afstandsbediening  

inclusief montage. 

2

t.w.v.
€275,-

Kijk voor meer informatie op
voltalimburg.nl/acties of

bel nu 088 027 88 88! 

t.w.v.
€199,-
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Of kies
voor een

directe korting
van €100,- 

Atag One 2.0
slimme thermostaat

Warmtecomfort

Door de ATAG-One wordt het hele huis efficiënt opgewarmd 

en zal het door het hele huis gelijkmatig warm zijn en worden. 

Doordat de ATAG One aangesloten wordt op het wifi netwerk 

staat hij altijd in contact met het internet en dit maakt het 

mogelijk dat u de temperatuur van buitenshuis kunt bedienen 

met uw smartphone of tablet. Het wordt ook gemerkt als de 

openhaard aan is en zal daarom de warmtetoevoer van de  

CV verlagen.

√ Design thermostaat, verkrijgbaar in zwart of wit 

√ Gebruiksvriendelijk

√ Gemakkelijk op afstand regelen via tablet 

 en smartphone

√ Melden van storingen



Volta Limburg
Breinderveldweg 5
6365 CM Schinnen

088 027 88 88

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl

Volta Limburg/JTS
Schipperswal 20-A
6041 TC Roermond

088 027 88 88

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl

Volta Solar
Eisterweg 6
6422 PN Heerlen

088 023 74 80

zonnepanelen@voltasolar.nl

voltasolar.nl 

© Volta Limburg    |     Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen over onze producten? Neem dan nu contact op met ons 

vernieuwde telefoonnummer: 088 027 88 88 (lokaal tarief) 

Of via klantenservice@voltalimburg.nl. 

voltalimburg.nl

Volta Limburg, 
voelt altijd beter 

WIJ
REGELEN HET

VOOR U!

& andere 
energiebesparende 
middelen.

WarmtepompenCV-ketels Zonnepanelen

WWT

Service & onderhoud

Ventilatie

CV-ketels

Isolatie

Volta Limburg is servicepartner van Essent en is volledig thuis in de nieuwste 

duurzame energieoplossingen. U kunt bij ons rekenen op veilige, betrouwbare 

producten waarmee u extra geniet van uw huis zoals een nieuwe CV-ketel, 

warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers, woningisolatie- en ventilatie. 

Waar u ook voor kiest, Volta Limburg geeft u deskundig advies en de 

allerbeste service. Want u thuis voelen, gaat over meer dan temperatuur. 

U thuis voelen, doet u als u weet dat het goed zit.
98%

van onze klanten
beveelt ons aan!

Lees alle beoordelingen op 

voltalimburg.nl/feedback

Profiteer van 
onze slimme 
winterdeals!


