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Nu investeren - direct besparen!
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Voordelig heet 
water voor 
eenvoudige 
boerderij 
toepassingen



ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast

T +31 (0)594 69 79 02 
Url www.reheat.nl
E-mail info@reheat.nl

Hoewel wij aan deze folder de nodige aandacht hebben besteed, kan aan deze informatie 
geen rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming van ReHeat B.V. 
ten strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden.
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type  150 200

inhoud l 150 200

afmetingen (l x b x h) (LxBxH) 82 x 52 x 162 82 x 52 x 162

taphoeveelheid 85°C l/m 22 22

frame  RVS RVS

afgegeven vermogen  20.8kw 20.8kw

materiaal boiler  Staal geëmailleerd Staal geëmailleerd

gewicht  140kg 155kg

Technische gegevens AgriHeat boerderijboilers

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technie-
ken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 
gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel: 
uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. 

Met de EIA kunt u 58% van de investeringskosten extra aftrekken 
van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk 
van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de 
goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 
‘gewone’ investeringsaftrek. 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan 
kunt u in aanmerking komen voor de KIA. 

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel 
in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag 
van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van 
het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Surf voor de meest actuele informatie over deze regelingen naar 

www.rvo.nl

Kijk voor de actuele
leveranciers op:
www.reheat.nl

dealer

Agriheat ECO ®
Een eenvoudige oplossing maar toch energiezuinig door
de kleine Agriheat HR-Geiser®

Het totale geëmailleerde  boilervat van hoogwaardig 
plaatstaal wordt door een kleine Agriheat HR-geiser® 
naar 85 °C  gebracht en kan probleemloos achter iedere 
diameter gastoevoerleiding worden geplaatst. Door de 
geringe afmetingen kan de AgriHeat ECO staan op de 
plaats van uw oude gasboiler.

Het ontstekingsmechanisme in de Agriheat HR- Geiser® 
voorkomt het uitgaan van de waakvlam omdat deze 
simpelweg ontbreekt. Daardoor is de boiler zeer 
betrouwbaar en energiezuinig.

De AgriHeat ECO is speciaal ontwikkeld voor de 
melkveehouder met een heet water verbruik tot maximaal 
200 liter met geringe plaatsing ruimte.

Plussen
• Energie zuinig door de kleine Agriheat HR- Geiser®
• Gesloten toestel met geringe afmetingen, overal te plaatsen
• Gemakkelijk te plaatsen, stekker klaar
• Aan te sluiten achter iedere gasleiding
• Geen waakvlam, waait niet uit


