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Niets is zo vanzelfsprekend als een behaaglijk klimaat in huis of warm water 
uit de kraan. Dat vanzelfsprekende comfort heeft wel een prijs. Het gas dat u 
verbruikt voor verwarmingsdoeleinden vormt veruit de grootste kostenpost 
op uw energierekening. De oplossing? Een moderne, energiezuinige cv‑ketel, 
aangestuurd door een slimme thermostaat van DELTA. Dé optimale 
combinatie om uw gasverbruik zo ver mogelijk terug te dringen.

Besparen
De nieuwste generatie cv‑ketels is vele malen energiezuiniger dan de cv‑ketels van 
zo’n 10 jaar geleden. Met een nieuwe cv‑ketel realiseert u een flinke besparing op uw 
energiekosten. Maar u bespaart nóg meer energie als u de cv‑ketel ook op de meest 
efficiënte wijze zijn werk laat doen. Daarvoor is een slimme thermostaat onmisbaar. 

DELTA biedt daarom de unieke combinatie van een ultramoderne en energiezuinige 
Remeha hoog rendement cv‑ketel en de slimme thermostaat in combinatie met



Het gemak van een cv‑ketel van DELTA:
 √ Moderne Remeha cv‑ketels
 √ Inclusief slimme thermostaat van DELTA Comfort Wijzer
 √ Optimaal energie besparen door 
combinatie zuinige cv‑ketel en 
slimme thermostaat

DELTA Comfort Wijzer, het energiemanagementsysteem van DELTA. Met de slimme 
thermostaat stelt u eenvoudig verwarmingsprogramma’s samen die u op ieder moment 
kunt activeren, stopzetten of aanpassen. De aanwezigheidsdetectie volgt uw 
leefpatroon en laat de slimme thermostaat automatisch naar een lagere temperatuur 
schakelen als u niet aanwezig bent. Met deze thermostaat kunt u fors besparen op uw 
energiekosten doordat u veel bewuster omgaat met de warmtevoorziening in uw woning.  
De slimme thermostaat kunt u altijd en overal bedienen.  
Met een handige app op uw tablet of smartphone of  
op uw pc via een persoonlijke, beveiligde website.

Keuze
DELTA biedt verschillende Remeha hr‑ketels aan. U kunt de cv‑ketel met de 
capaciteit kiezen die het beste bij uw huishouden past. De Remeha is de meest 
compacte en daardoor ook de meest populaire cv‑ketel van Nederland. U kunt bij 
DELTA uw nieuwe cv‑ketel, inclusief slimme thermostaat, zowel huren als kopen. 

Een cv-ketel huren
Een cv‑ketel huren bij DELTA betekent 12 jaar lang zorgeloze zekerheid: voor een vast 
bedrag per maand bent u verzekerd van een Remeha cv‑ketel van topkwaliteit, inclusief 
de slimme thermostaat van DELTA Comfort Wijzer. U hoeft geen grote investering te 
doen en u hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhoud: het tweejaarlijks 
regulier onderhoud en 24 uursservice bij storingen is inclusief. U hoeft dus nergens 
meer naar om te kijken en kunt genieten van optimaal comfort in uw woning.



Een cv‑ketel van DELTA huren:
 √ Geen grote investering
 √ Een vast bedrag per maand, verrekend via uw maandelijkse energievoorschotbedrag
 √ Inclusief slimme thermostaat van DELTA Comfort Wijzer
 √ Inclusief tweejaarlijks regulier onderhoud en 24 uursservice bij storingen

Voor de actuele Remeha‑modellen, alle actuele prijzen, voorwaarden en 
overige informatie ga naar www.DELTA.nl/cvketels

Een cv-ketel kopen
Dezelfde Remeha cv‑ketels in combinatie met een slimme thermostaat kunt u bij 
DELTA ook kopen. U betaalt dan in één keer een gunstige combinatieprijs voor de 
Remaha cv‑ketel en de slimme thermostaat van DELTA Comfort Wijzer. Koopt u een 
cv‑ketel bij DELTA? Regel dan het onderhoud en storingsservice eenvoudig en 
voordelig met een cv‑onderhoudsabonnement. Dan blijft uw nieuwe cv‑ketel 
gegarandeerd in topconditie.

Cv-onderhoudsabonnement
Heeft u een bestaande cv‑ketel die nog wel een aantal jaren mee gaat maar 
zoekt u het gemak van een onderhoudsabonnement? Ook dan heeft DELTA de 
oplossing voor u. Een onderhoudsabonnement biedt u de zekerheid van deskundig 
onderhoud. Cv‑ketel BasisService biedt u tweejaarlijks onderhoud en 24 uurs‑
service bij storingen voor een laag maandbedrag. Cv‑ketel TotaalService biedt u 
voor een beperkte meerprijs totaalservice, inclusief reparaties en onderdelen. 
Zo komt u nooit meer voor onaangename verrassingen te staan. Voordat u bij DELTA 
definitief een cv‑onderhoudsabonnement kunt afsluiten voert DELTA altijd een 
KetelCheck uit. Als u daarna een cv‑onderhoudsabonnement afsluit is de 
KetelCheck voor u gratis.



KetelCheck
De DELTA KetelCheck bestaat uit een grondige inspectie van uw cv‑ketel en een 
advies waarmee u uw cv‑ketel weer in optimale conditie kunt brengen. Voor € 49,‑ 
weet u waar u aan toe bent. Kiest u daarna voor een cv‑onderhoudsabonnement 
van DELTA? Dan is de KetelCheck gratis. Kijk op www.DELTA.nl/cvketelonderhoud 
voor meer informatie.

Zonne-boiler en warmtepomp
Naast de traditionele cv‑ketels zijn er tegenwoordig meer manieren om uw woning 
van warmte te voorzien. DELTA biedt in samenwerking met gerenommeerde partners 
ook zonneboilers en warmtepompen aan. DELTA biedt een handige online adviestool 
waarmee snel duidelijk wordt welke warmte‑oplossing voor uw situatie interessant 
kan zijn. Vervolgens kunt u eenvoudig een adviesgesprek bij u thuis aanvragen.  
Ga naar www.DELTA.nl/warmteadvies.



Welke type cv-ketel? Kopen of huren?  
Onderhoudsabonnement?

Wilt u weten welke cv‑ketel het beste bij u past? 
Ga naar www.DELTA.nl/keteltest en 
doorloop in vijf minuten onze handige 
keteltest. Wij vragen u naar uw gezins‑ en 
woonsituatie en het gewenste 
comfort‑niveau. Op basis van uw 
antwoorden voorzien wij u van advies 
en ontvangt u in de meeste gevallen 
direct een offerte.
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