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Referentieprojecten  

Projectnummer: 07B164 

Datum opname: 01-08-2017 

Type ketel: HDG Navora 30 kW stukhoutketel 

Plaats: Hilvarenbeek, NL 

Object: woonhuis met een inhoud van circa 250 m³ 

Brandstofverbruik: tussen 15 en 20 m³ stukhout per jaar 

Besparing: circa €3000,- per jaar 

Leeftijd ketel op moment van opname:  10 jaar 

Waarom heeft u gekozen voor een HDG verwarmingssysteem op hout? 

Aangezien wij in een bosgebied wonen hebben wij nooit aansluiting gehad op het gasnetwerk en verwarm-

den wij ons huis met olie en later op propaangas. Wij waren op zoek naar een milieuvriendelijk en econo-

misch aantrekkelijk alternatief. In 2007 op een vakbeurs in Doetinchem zijn wij overtuigd geraakt door de 

kwaliteit van de HDG producten welke Bio Energie op Maat tentoongesteld had.  

 

Zou u uw verwarmingssysteem aanbevelen aan anderen? 

Wij zijn zéér tevreden over de HDG stukhoutketel en de prima service die Bio Energie op Maat aan ons le-

vert. Wij hebben de installatie destijds zelf gebouwd waarbij wij veel ondersteuning van Bio Energie op 

Maat hebben gekregen. Het is heel fijn als een leverancier bereid is om met je mee te denken. In de afgelo-

pen 10 jaar hebben wij buiten het reguliere onderhoud wat wij zelf uitvoeren geen omkijken gehad naar 

het verwarmingssysteem. Wij kunnen de HDG ketel en de firma Bio Energie op Maat dan ook zeker aanbe-

velen, op naar de volgende 10 jaar! 

 

Heeft u tips voor oriënterende klanten? 

Zorg altijd voor droog stukhout, daar haal je het beste rende-

ment mee en blijft de ketel ook mooi schoon van binnen. Wij 

laten het stukhout dat wij zelf kloven minstens 2 jaar buiten 

drogen maar wij hebben dan ook een flinke voorraad tot onze 

beschikking.  

Verwarmingssystemen op hout 
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