
specialisten in pelletverwarming
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“Zelfs in een oud huis is een pelletketel interessant”

Dat hij een milieuvriendelijke pelletketel wou, daarvan 

was Rik De Maerteleire overtuigd. Maar waar hij die 

zou halen wist hij nog niet. Na een informatieronde 

kwam hij terecht bij Eco Friendly. “Peter Willems 

kent zijn stiel en levert kwaliteit”, zegt hij nu 

overtuigd.

Het gezin van Rik De Maerteleire ut Zottegem is één van 

de 45.000 gebruikers in Europa die een pelletketel 

Pellematic® in huis hebben gehaald. Hoewel, 'in huis' is 

veel gezegd want aangezien de ketel niet paste in de 

kelder, koos men voor het externe boxsysteem.

Rik De Maerteleire is nog altijd enthousiast over de 

Pellematic® Energybox die hij in augustus 2011 heeft 

laten installeren door Eco Friendly cvba.

Bewuste keuze

“In de zomer van 2011 was onze oude mazoutketel aan 

vervanging toe”, herinnert Rik zich nog goed. “Een 

nieuwe mazoutketel was geen optie. Aangezien ik 

bekommerd ben om de leefbaarheid van mijn omgeving 

en het milieu wou ik een milieuvriendelijke pelletketel. Ik 

was overtuigd, maar ik had geen referenties. Dus zijn we 

beginnen informatie te verzamelen. Let wel, voor een 

grondige vergelijking had ik te weinig tijd. Mijn leven zit 

vol met allerlei zaken en ik heb maar 24 uur op een dag.

Via de website  kwamen we terecht 

bij Peter Willems. We zaten meteen op dezelfde 

golflengte. Eerst ben ik bij hem naar de zaak geweest en 

daarna is hij bij ons komen kijken.”

Zo'n plaatsbezoek is nodig, vindt Rik. “Het bouwjaar van 

ons huis is 1936 en het heeft volle muren. Niet de meest 

ideale woning dus. Onze oude mazoutketel stond in de 

kelder, maar aangezien een pelletketel groter is paste die 

daar niet in. Dat technisch probleem was op te lossen door 

te kiezen voor een 

pelletketel in een 

speciale box die buiten 

kan staan. De levering 

van die box heeft een 

tijdje op zich laten 

wachten, maar eens die 

er was ging alles vlot. 

Een vrachtwagen is onze 

ÖkoFen Enery Box 

komen leveren. Met een 

grote kraan is die box 

over de 

elektriciteitskabels getild. 

Peter heeft daarvoor 

gezorgd.”

'Een goed geïsoleerd tuinhuis'

Service is inderdaad een sterk punt van Eco Friendly. Rik 

De Maerteleire: “Peter kent zijn stiel en levert kwaliteit. 

Hij of zijn medewerker doen ook het jaarlijks onderhoud 

van de pelletketel. Zelf heb ik er weinig werk aan. Als de 

instellingen goed zijn dan moet ik alleen de aslade enkele 

keren per seizoen legen en zorgen dat er pellets zijn 

natuurlijk. Bij ons zijn de pellets opgeslagen in een silo 

die geïntegreerd is in  de box. Die pelletsilo heeft drie ton 

opslagcapaciteit. Twee keer per jaar laat ik twee ton 

pellets brengen. Het is vergelijkbaar met een voedersilo.”

De Pellematic® Energybox van de familie De Maerteleire 

kijkt, vanuit de tuin naast het huis, uit op de straat.

De container stoort niet. “Van uitzicht lijkt het op een 

tuinhuis, dus op dat vlak kan je geen problemen hebben 
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met de buren”, getuigd Rik. “De boxen bestaan in 

verschillende modellen, vermogens en groottes. De onze 

is relatief klein, alhoewel die toch al behoorlijk is. Hoe 

groter de container, des te meer opslagcapaciteit de 

interne silo heeft.

Onze container is heel goed geïsoleerd. Als het 

gesneeuwd heeft, blijft deze ook liggen op het dak van de 

container.  Dat de sneeuw niet wegsmelt komt doordat de 

Pellematic® Energybox uitstekend geïsoleerd is.”

Liever pellets dan mazout

De lijst met voordelen van een pelletketel zijn lang. Rik 

De Maerteleire somt op: “Geen vuiligheid, geen lawaai, 

geen vervuiling, geen stank van olie. Als onze vroegere 

olieketel gekuist werd, dan rook je dat in de kelder. 

Stookolie moet elke drie jaar gecontroleerd worden - de 

bekende groene knop, weet je wel. Dat moet niet bij een 

pelletketel. Anders dan mazout heb je met een pelletketel 

hernieuwbare energie. We zijn daar fanatiek in. Een 

nieuwe mazoutketel was geen optie: we wilden een 

milieuvriendelijk alternatief. Ook voor oude gebouwen is 

een pelletketel een meerwaarde. We besparen er zelfs 

heel wat mee, al was onze hoofdreden om te kiezen voor 

pellets ecologisch. Ik ben er heel tevreden over, veel meer 

dan over onze oude mazoutketel.”

Binnen het budget

En hoe zit het met de prijs? “Inderdaad, de prijs was 

inderdaad een punt”, geeft de familie De Maerteleire toe, 

“maar we zaten nog in een goed jaar qua belastingen om 

terug te krijgen. We hebben het bekostigd met een groene 

lening die we toen nog konden krijgen Maar inderdaad: 

het is duurder als je een pelletketel laat plaatsen, maar het 

was te doen. Het viel binnen ons budget. 

Als je de ketel in je gebouw kunt integreren moet je de 

container niet kopen. Wij konden dat niet en hadden 

daardoor een bijkomende kost van 12.000 euro. Wie 

liever geen container in de tuin wil kan bijvoorbeeld ook 

de garage iets groter maken zodat de pelletketel of de silo 

erin kan.

Ambassadeur

Kortom: de familie De Maerteleire is positief over hun 

, de Pellematic® Energybox. “We raden het aan 

anderen aan”, klinkt het resoluut. “Geïnteresseerden 

mogen komen kijken. Ik heb trouwens al eens een 

wandeling georganiseerd waarbij mensen de ecologische 

projecten uit de buurt konden bekijken. 

Ook bij ons zijn ze gepasseerd en ik heb uitleg gegeven 

over de pelletketel en een zonneboiler. Onze levenswijze 

is ook groen. Onze familie en vrienden weten dat...

(Rik De Maerteleire - Zottegem)
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