ROOKOVERLAST STAP VOOR STAP DE BAAS MET DE BOSS-IT CHECKLIST
B - Brandstof
Goed gedroogd en schoon brandhout is heel belangrijk.
O - Onderhoud
De gehele installatie, houtkachel en schoorsteen of rookkanaal moet goed en regelmatig onderhouden worden.
S - Stookgedrag
Juiste manier van vuur aanmaken zorgt voor een efficiënte verbranding en minder
vervuiling
S - Stookalert
Bij bepaalde weersomstandigheden is het beter om niet te stoken om overlast te voorkomen. Kijk op onze website voor onze speciale stookalert die u altijd op hoogte houdt
van de juiste stookomstandigheden.
I - Infrastructuur/installatie
Het rookkanaal of de schoorsteen moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Er
zijn grote verschillen tussen rookkanalen. Het is daarom belangrijk dat de installatiematerialen altijd conform voorschriften geïnstalleerd worden en ook passend zijn bij
het type toestel.
T - Techniek en type kachel
De moderne generatie houtkachels levert een hoog rendement. Dat betekent dat de
kachel efficiënt om gaat met de kostbare brandstof. Daarnaast voldoen de meeste
houtkachels die op dit moment verkocht worden nu al aan de toekomstige eisen op het
gebied van emissie (uitstoot van fijnstof).

De hierboven beschreven BOSS-IT overzicht is een verkorte versie. Op onze website
stokertje.nl/boss-it-rookoverlast-de-baas krijgt u een uitgebreid overzicht met nog
meer tips en adviezen. Zo wordt stoken nog leuker en aangenamer!
‘t Stokertje levert met meer dan 20 landelijke, vakkundig opgeleide installatieteams
een groot scala aan diensten, waaronder de installatie en onderhoud van uw kachel en
rookkanaal. Ons motto is niet voor niks: Niemand weet meer van stoken dan ‘t Stokertje!

KIJK SNEL OP DE ACHTERKANT VOOR EEN MOOIE AANBIEDING

VERDIEN 50 POP OF EEN ENVELOP

VERDIEN 50 POP OF EEN ENVELOP!

Breng een nieuwe klant aan bij ’t Stokertje en verdien € 50,Of ontvang een tegoedbon voor een gratis veeg- of onderhoudsbeurt van
’t Stokertje. Dat kan snel en overzichtelijk via onze website.
Kijk op stokertje.nl/50-pop-of-een-envelop en profiteer mee!
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Onze actievoorwaarden:
• Alleen geldig bij aanschaf (aanbetaling of definitief akkoord) van een nieuwe kachel, haard of schouw.
• Niet geldig bij accessoires en/of (onder)delen van een haard.
• Van deze actie kan uitsluitend door de nieuwe klant tijdens het eerste bezoek aan
‘t Stokertje melding gemaakt worden (dus geef voorafgaand aan het bezoek van de nieuwe potentiële klant
alvast uw gegevens via onze website door). Aanvragen achteraf worden namelijk niet gehonoreerd. Per nieuwe verkoop wordt maximaal 50 euro uitgekeerd.
• Wij maken 50 euro naar u over binnen 1 maand na controle van de gegevens en nadat de kachel/haard of
schouw afgeleverd én betaald is of u ontvangt een tegoedbon voor een gratis veeg- of onderhoudsbeurt.

’t Stokertje is DE-erkend installateur voor alle type kachels.
DE = Duurzame Energie

