Nieuwsbrief Schoorsteenbedrijf de Vogelsangh
De R zit weer in de maand en de bladeren kleuren langzaam geel. Dat betekent vaak dat het
gedaan is met het mooie weer en dat de temperatuur langzaam afneemt. Tijd dus voor een
dikke trui, warme chocolademelk met slagroom en natuurlijk lekker de kachel aan!

HOUT OF PELLETS BESTELLEN
Heeft u nog voldoende brandstof voor uw kachel?
Via onze website kunt u hout, pellets en aanmaakblokjes bestellen. Wij
hebben voor een deal samen met Masterfire.
Het betreft oven gedroogd haardhout. Droog hout is het beste voor
het milieu en uw schoorsteen.
Besteld u het hout via onze website dan ontvangt u € 10,00 op uw
aankoop. Voor uw schoorsteen en voor de CO2 uitstoot.
Bij uw bestelling kunt u aanmaakhout- en blokjes mee bestellen.
Uw kachel aansteken met papier of kranten is niet meer van deze tijd.
Het inkt van de kranten zorgt voor schadelijke stoffen in het milieu en
papiersnippers kunnen bovendien uw vonkenvanger in een mum van
tijd helemaal verstoppen. Zorg daarom voor goed aanmaakhout- of
blokjes. Kortingscode : vogelommen2020
https://www.devogelsangh.nl/online-hout-bestellen/

NHK STOOKALERT
Via onze website, maar ook via de Stichting NHK vindt u de stookalert.
Aan de hand van het stookalert kunt u zien of het in uw provincie veilig
is om te stoken.
Het stookalert moet nier worden gezien als een stookverbod. Maar het
wil u vooral erop wijzen dat er beperkende omstandigheden zijn voor
uw leef- en woonomgeving. Een voorbeeld daarvan is mist of windstil.
Het is met deze weersomstandigheden moeilijker om voldoende trek
in uw schoorsteen te genereren. Onvoldoende trek is vooral bij een
oudere kachel of schoorsteen nadelig voor de verbranding. U bent als
stoker zelf verantwoordelijk voor uw keuze.
https://stichting-nhk.nl/stookalert/

COVID-19 MAATREGELEN
Onze werknemers dragen mondkapjes tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden. Ze proberen te allen tijde voldoende afstand van u te
bewaren. Bij het afrekenen van het vegen kunt u ervoor kiezen om via
de bank de gemaakte kosten over te maken. Op deze manier komt u
helemaal niet met elkaar in contact d.m.v. pin of contant geld. Mocht u
klachten hebben die duiden op het Corona virus dan horen we dat
graag. We zullen dan samen met u kijken of een nieuwe afspraak
noodzakelijk is.

WILT U OOK GRAAG EEN GROENE EN GEZONDE AARDE DOORGEVEN?
Als iedere wereldburger jaarlijks 2 bomen plant, stoppen we niet
alleen de wereldwijde ontbossing, maar zorgen we dat er meer bos bij
komt. Als u veel hout stookt kunt u ervoor kiezen om extra bomen te
planten of zelf donateur te worden van Trees For All. Zo laat u een
groene voetdruk achter voor onze planeet.
Wij noemen hier alvast 5 redenen om een boom te planten.
1. Een boom neemt vervuilende CO2 op en produceert zuurstof.
2. Je creëert een leefomgeving voor dier en mens
3. Bomen zorgen voor verkoeling
4. Het verbetert de waterdoorlaatbaarheid van de bodem
5. Als u hem in de tuin plant wordt het er groener van en dat heeft
een positief effect op u!
https://treesforall.nl/
PERIODE VAN DE SCHOORSTEENBRANDEN BREEKT AAN
De koudere wintermaanden gaan hun intrede doen. Wij als
schoorsteenbedrijf zien in deze periode elk jaar een flinke toename
van het aantal schoorsteenbranden. Enerzijds logisch omdat mensen
meer stoken met hun kachel. Maar blijf er alert op dat u met
voldoende gedroogd hout stookt en niet met papier of ander restafval.
Want ook al heeft u keurig uw schoorsteen geveegd. Als het
stookgedrag te wensen overlaat kan er alsnog creosoot in uw
schoorsteen ontstaan. Creosoot kan ontstaan door een onvolledige
verbranding van vochtig hout, lekkages in het schoorsteenkanaal of
een te snelle afkoeling van het rookkanaal (koude winters). Merkt u
dat er om welke reden dan ook onvoldoende trek in uw schoorsteen
ontstaat. Aarzel dan vooral niet om ons te bellen!

NIEUWE KACHELS IN ONZE PRESENTATIERUIMTE
U bent van harte welkom om in onze presentatieruimte naar kachels
te kijken. Zoals u wellicht weet branden wij veel met kachels zodat wij
u van een goed advies kunnen voorzien. Afgelopen periode hebben wij
veel gestookt met de RIKA Combikachel PARO. Deze kachel combineert
de voordelen van een vuurhaard met de voordelen van een pellet
kachel en heeft qua look een uitstekend figuur. Daarnaast heeft de
kachel een hoge gebruiksvriendelijkheid. De kachel kan zichzelf
ontsteken als de temperatuur in uw ruimte daalt beneden het
gewenste niveau. De kachel beschikt over een opslagcapaciteit van 65
kg en is verkrijgbaar met een vermogen van 2,5 tot 8,0 kW. De
combikachel werkt met omgevingslucht, beschikt over een pellet
houder met een capaciteit tot 30 kg. Onze presentatieruimte is
geopend op donderdag en vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur en op
zaterdag van 8:00 uur tot 12:00 uur. Maak gerust een afspraak met
één van onze kachelspecialisten voor een advies op maat.
PERSONEEL GEZOCHT – INSTALLATIE MONTEUR
Wij zijn op zoek naar mensen die ons team willen versterken.
De werkzaamheden bestaan uit:
• Reinigen van het rookkanaal
• Installeren van kachels en rookkanalen
• Renoveren van schoorstenen
• schoonmaken van kachels
Wat verwachten wij van jou:
• MBO werk/denkniveau
• Ervaring met installatietechniek
• Geen hoogtevrees
• Analytisch denkvermogen, oplossings- en resultaatgericht
• Goede sociale vaardigheden, klant en service gericht
• Flexibel en werken in teamverband
• In het bezit van een rijbewijs B
Wat bieden wij:
• Een uitdagende afwisselende baan
• Goede arbeidsvoorwaarden met marktconform salaris
• Een dynamisch groeiend bedrijf met een klein en enthousiast hecht
team
• Een baan met ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden
Bent u diegene of kent u iemand die werkzoekende is of van baan wil
veranderen? Wij horen graag van u! Stuur uw sollicitatie naar:
info@devogelsangh.nl.

