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OPENING!
EXPERT JANSEN

donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober

OPENINGSSTUNT!

PHILIPS 66 cm LCD-TV
26PFL3404. Met 1366 x 768 pixels, Digital Crystal Clear, 
28,9 miljard kleuren en 2x HDMI met EasyLink. • Active 
Control: optimale beeldkwaliteit

WELKOM BIJ EXPERT JANSEN IN UITHUIZEN!

Donderdag 21 oktober a.s. om 9.00 uur zal Expert Jansen, na 
een intensieve periode van verbouwen, haar deuren openen van 
de nieuwe winkel. De winkel is volledig verbouwd en voorzien van
het nieuwe Expert winkelconcept C2010. Daarnaast opent 
Technisch Centrum Jansen  hun nieuwe ‘Duurzaamheidscentrum’. Hier 
zijn alle nieuwe techniek en op het gebied van energiebesparing 
te zien. Tijdens de openingsdagen op donderdag 21 t/m zaterdag 
23 oktober staan er fantastische acties, demonstraties en natuurlijk 
spectaculaire aanbiedingen op stapel. Zo ontvangt u bij besteding van 
50.- een gratis taart en een leuke attentie! Alle reden dus om even 
binnen te kijken bij Expert Jansen en Technisch Centrum Jansen en 
hiervan te profi teren. U bent van harte welkom!

Team Expert Jansen en Technisch Centrum Jansen 
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FEESTKNALLERS!

 
Donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober

• Gratis taart!
 Bij besteding van 50.- of meer ontvangt u een gratis taart!

• Leuke kleurwedstrijd!
 Speciaal voor alle kinderen hebben wij een leuke kleur-
 wedstrijd. Haal nu de kleurplaat in de winkel, kleur hem 
 zo mooi mogelijk in en maak kans op leuke prijzen!

• Leuke attentie!
 Bij besteding van 50.- of meer ontvangt u een leuke 
 attentie!

Zaterdag 23 oktober

• Electrolux actie: Fietsen 
 voor superprijzen
 U kunt uw conditie en snelheid testen (dames 500 m, 
 heren 1000 m). Voor de snelste dame en de snelste heer  
 een fantastische prijs: een Electrolux wasautomaat t.w.v.   
 549.-!

Donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober

• Indrukwekkende beelden!
 Laat u verrassen door de indrukwekkende 3D beelden 
 tijdens de doorlopende 3D demonstraties.

• Geweldig geluid!
 Ervaar zelf het overweldigend geluid van Bose 
 tijdens de doorlopende demonstraties.

• Heerlijke koffi e!
 Proef verschillende, heerlijke soorten koffi e tijdens de 
 doorlopende demonstraties.

Zaterdag 23 oktober

• Zakloos stofzuigen!
 Ervaar zakloos stofzuigen met de Roxx’x stofzuiger 
 van Bosch.

• Gezonde hapjes!
 Ervaar hoe gemakkelijk gezond koken is met de 
 stoomoven van Bosch.

OPENINGSTIJDEN

Maandag  09.00 – 18.00 uur

Dinsdag   09.00 – 18.00 uur

Woensdag  09.00 – 18.00 uur

Donderdag  09.00 – 18.00 uur

Vrijdag   09.00 – 21.00 uur 

Zaterdag  09.00 – 17.00 uur

Expert Jansen
Hogelandsterstraat 1
9981 GD Uithuizen
Telefoon: (0595) 431650
www.expert.nl

BESTE SERVICE DESKUNDIG ADVIES TOPKWALITEIT

TOSHIBA 17,3” notebook
L670D-11N. Met AMD Athlon Dual Core P320 processor (2,1 
GHz), 3 GB geheugen, 250 GB harde schijf, Wireless LAN en 
webcam. • Windows 7 Home Premium

APPLE iPod 8 GB MP4-speler
Touch8GB. MP4-speler met 8 GB geheugen, Cover Flow, WiFi, 
Bluetooth, ruimte voor 10.000 foto’s en ingebouwde luid-
spreker. • Tot 30 uur muziek

ZANUSSI wasautomaat
ZWF3145. Voorlader met 5 kg vulgewicht, 1400 toeren, ECO-programma, ECO-klep en 
spoelstop. • Minder kreukvorming en energieklasse A+

MIELE 1600 watt stofzuiger
S2130. Met elektronische zuigkrachtregeling, Silence-geluids-
isolatie, stofstandindicator, Air-clean-fi lter en luxe zuigmond. 
• Actieradius 9 m

BOSCH condensdroger
WTE84171NL. Met elektronische besturing, 6 kg vulgewicht, LED-indicatie, TouchControl 
toetsen, anti-kreukfase en ronde vuldeur. • Geen afvoer nodig
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FEESTKNALLERS!

EXPERT JANSEN, HOGELANDSTERSTRAAT 1, UITHUIZEN, TELEFOON (0595) 431650

HENK EN HERALD JANSEN 
TROTS OP NIEUWE WINKEL!
Al jaren is Expert Jansen de specialist 
voor home-elektronica in Uithuizen. Na 
een grootse verbouwing is de winkel 
klaar voor de toekomst. Met nadrukke-
lijk gebruik van de kleuren oranje, 
zwart en wit heeft de winkel een 
moderne en tegelijkertijd sfeervolle 
uitstraling gekregen.

Service First
De service van Expert Jansen gaat verder dan 
de winkeldeur. “Als er onverhoopt iets mis is met 
uw apparatuur kunt u op ons vertrouwen. We 
zetten ons graag in voor een snelle afhandeling 
van reparaties. Ook na de garantietermijn”, 
aldus ondernemer Henk Jansen. Grote appa-

raten worden door Expert Jansen gratis thuis-
bezorgd en aangesloten op bestaande leidingen. 
“We zetten het apparaat op z’n plaats en sluiten 
het desgewenst meteen aan. Bovendien nemen 
we al het verpakkingsmateriaal en als de klant 
het wenst het oude apparaat mee terug.” Als 
klant kun je dus meteen van je aankoop genieten.

Expert ontvangt u met een glimlach
Een constante factor in het geheel is het gemoti-
veerde winkelteam. Henk: “De kracht van deze 
winkel is naar mijn mening de persoonlijke be-
nadering en de kennis van de producten die we 
in huis hebben. Wij staan hier met een team dat 
graag de tijd neemt voor een klant en naar hem 
of haar luistert. Alleen zo kunnen we klanten
immers helpen aan een helder en eerlijk advies. 
Voorop staat dat de klant met een tevreden gevoel 
de winkel verlaat en graag bij ons terugkomt.”

De klant staat centraal
In de nieuwe winkel staat alles in het teken van 
klantvriendelijkheid. Bij Expert Jansen kunt u op 
uw gemak kijken, luisteren en vergelijken. Onder 
het genot van een kopje koffi e wordt winkelen 
een feest. En Service schrijven zij nog steeds met 
een hoofdletter! Die is legendarisch, getuige ook 

de grote schare van tevreden, vaste klanten. Bij 
Expert Jansen vindt u een totaaloplossing voor 
alles in en rond het huis. Apparatuur maar ook 
service, installatie en onderhoud door de samen-
werking met Technisch Centrum Jansen. En dat is 
een geruststellende gedachte. U bent van harte 
welkom bij Expert Jansen.

Expert Jansen is gevestigd aan de 
Hogelandsterstraat 1 in Uithuizen. Er 
is gratis ruime parkeergelegenheid bij 
de winkel. Voor meer informatie en een 
routebeschrijving, kijk op www.expert.nl. 

v.l.n.r.: Bram, Roy, John, Sander, 
Siena, Bart en Herald.

De extra’s van 
Expert Jansen
• Grotere aankopen gratis thuisbezorgd 
 en aangesloten (op bestaande leidingen)

• Snelle levering uit voorraad

• Topkwaliteit assortiment

• Snelle en vakkundige reparatie door 
 eigen monteurs

• Groot assortiment inbouwapparatuur

• Gratis leenapparaat

SPECTACULAIRE
AANBIEDING!

SIEMENS inbouw vaatwasser
Met 2 speciale functies, energieklasse A, indicatie voor zout, glansspoelmiddel en resttijd 
en Aquastop. • Capaciteit: 13 maatcouverts

699.-
VAN 1449.-
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MODERN EN SFEERVOL 
WINKELCONCEPT
Het midden van de nieuwe winkel bestaat uit een servicecenter waarin alles 
is gericht op service aan de klant. Zo is hierin ruimte gereserveerd voor het  
geven van demonstraties en het verkrijgen van extra informatie en advies,  
gebaseerd op gebruiksvoordelen in plaats van technische specificaties. Al net  
zo nieuw is de manier waarop de diverse apparatuur wordt gepresenteerd. 
Zo worden bijvoorbeeld de specifieke inbouwmogelijkheden voor onder 
meer vaatwassen, koelen en koken in een keukenachtige sfeer neergezet.  
Deze inbouwwand is, naast het servicecenter, zonder twijfel één van de  

blikvangers van de nieuwe winkel. Dat geldt ook de Bose wand. Van Home  
Cinema en stereoluidsprekers naar Personal Audio. Het assortiment van 
Bose is ruim vertegenwoordigd in de nieuwe winkel. De laatste innovaties 
staan samen met de gerenommeerde producten gepresenteerd. Bedrijfs- 
leider Herald Jansen is enthousiast: “Het is een winkel met een compleet 
assortiment, concurrerende prijzen en de Beste Service. De sfeer is er  
warmer en huiselijker. Bovendien is ons assortiment breder en de  nieuwste 
innovaties staan gepresenteerd. Winkelen is bij ons nu écht een belevenis.”

Even voorstellen:
Bart:
verkoper, 
after Sales

Bram: 
bezorger en 
inbouwspecialist

Herald: 
bedrijfsleider

John:
bezorger

Roy: 
verkoper

Sander: 
verkoper

Siena: 
verkoopster

Boven v.l.n.r. John, Tiemen, Erwin, David, Tjip, Elly, 
Rob, Cees, Jaap, Danny, Henk, Geert en Alexander. 

Onder v.l.n.r. Hans, Abel, Roy en Ferdinand.

Team Technisch Centrum Jansen Team Expert Jansen



EXPERT JANSEN EN TECHNISCH CENTRUM JANSEN: 

ENERGIEZUINGER DAN OOIT!
Na de verbouwing is het pand van  
Expert Jansen en Technisch Centrum 
Jansen één van de energiezuinigste van 
Nederland. Het pand wordt volledig  
verwarmd door zonne-energie en een 
houtgestookte CV-ketel. Daarnaast 
wordt er door middel van PV-panelen 
een grote hoeveelheid elektriciteit op-
gewekt.

Een begrip in de regio
Expert Jansen opent samen met Technisch  
Centrum Jansen hun nieuwe ‘Duurzaamheids-
centrum’. Hier worden alle mogelijkheden om  
energie te besparen, aan de consument gepresen- 
teerd. In de afgelopen jaren heeft Technisch  
Centrum Jansen veel projecten op dit gebied  
gerealiseerd en dus de nodige ervaring 
opgedaan. Ondernemer Henk Jansen: ” Om de 

mogelijkheden voor het besparen van energie zo 
duidelijk mogelijk te maken voor de klant, kun-
nen wij in ons nieuwe ‘Duurzaamheidscentrum’ 
vele verschillende voorbeelden laten zien.”

Ook voor installatie
Technisch Centrum Jansen is een all-round totaal-
installateur die staat voor kwaliteit. Een nieuwe 
CV-ketel, dak- en zinkwerk, elektrotechniek of 

onderhoud en service aan de installatie, Technisch 
Centrum Jansen kan u hierin voorzien. “Afspraak 
is afspraak en wij doen wat we beloven”, aldus 
Henk Jansen. Technisch Centrum Jansen werkt 
al jaren samen met ComforTrend, een samen-
werkingsverband van installatiebedrijven. Henk: 
“Door onze samenwerking met ComforTrend 
hebben wij op het gebied van duurzaamheid en  
energiebesparing een grote voorsprong op  
de concurrentie en een uniek, onderscheidend  
imago.”
 

CV-ketels Stroom uit 
de CV-ketelDe huidige HR combi-ketels hebben een hoog rendement 

en zijn dus zeer energiezuinig.

Een combi-ketel met boiler biedt 
extra warm water comfort. Dit 
type ketel heeft voldoende ver-
mogen om een woning te ver-
warmen en heeft altijd warm 
water op voorraad. De ketel 
kan dus snel en meer warm  
water leveren. Geen wachttijden 
en veel warm water!

De HRe ketel is de 
opvolger van de huid-
ige CV-ketel. Het unieke 
aan dit apparaat is dat 
hij naast verwarming en 
warm water ook elek-
triciteit levert.

Deze ketel heeft een iets hoger  
gasgebruik dan de huidige 
CV-ketel. Daar in tegen levert  
deze ketel ook elektriciteit. 
Wanneer er meer opgewekt 
wordt dan verbruikt, wordt dit 
teruggevoerd naar het elektrici-
teitsnet.

Henk Jansen

Vakinstallateur

Vakinstallateur



Warmte en koeling 
uit de grond en uit 
de lucht

Warmte uit de zonWarmte uit hout

Warm water uit 
de zon

Zonnewarmte kan tegenwoordig  goed gebruikt worden 
om de woning te verwarmen. De besparing die hierbij 
gerealiseerd wordt, kan oplopen tot wel 55%. Een groot 
buffervat wordt verwarmd door middel van de zon. 
Wanneer de zon niet of onvoldoende schijnt, springt de 
CV-ketel (of warmtepomp, of hout (pellet) kachel) bij.

Het water stroomt vervolgens vanuit het buffervat naar de vloer-
verwarming of naar de radiatoren. Het warm water voor de douche, bad 
en de keukenkraan wordt apart opgewekt door de speciale water-
wisselaar aan het buffervat. Dit is instelbaar tot maar liefst 30 liter 
warm water per minuut!

Een warmtepomp in combinatie met een Laag Tempe-
ratuur Verwarmingssysteem is de ideale oplossing 
voor zowel verwarming als koeling en biedt een op-
timaal comfort. Een warmtepomp werkt op elektri-
citeit. De bron kan zowel de bodem als de lucht zijn.

De Elga warmtepomp genereert op een duurzame wijze warmte en 
bestaat uit een binnen- en buitenunit. De buitenunit is de zogenaamde 
bron van de warmtepomp. Deze zet buitenlucht om in warmte of in 
koeling.

Met een houtkachel kiest u voor een duurzaam alternatief. 
Een houtkachel staat niet alleen gezellig, hij geeft direct 
warmte in de woonkamer. En met de huidige technieken 
kan de restwarmte worden opgevangen in een buffervat 
voor verwarmen op een ander tijdstip of voor warm water.

Een andere mogelijkheid is een pelletketel. Deze volautomatische 
ketel zorgt net als een ‘gewone’ CV-ketel voor de verwarming van 
de woning en warm water. Echter, deze ketel verbruikt pellethout 
in plaats van gas. De besparingen kunnen oplopen tot wel 60%.

Warm water uit de zon is mogelijk met een zonneboiler. 
Er zijn twee verschillende types: een voorverwarmer en 
een HotTop.

Een voorverwarmer verwarmt het water door middel van de zon. Het 
water stroomt vervolgens via de CV-ketel naar de kraan. Hierdoor 
hoeft de CV-ketel minder hard te werken.

Een HotTop levert aanzienlijk meer warm water comfort. De 
zon verwarmt primair het water in de boiler. Als de zon niet 
voldoende schijnt, verwarmt de ketel de boiler bij. Wanneer
u warm water nodig heeft, komt dit nu rechtstreeks uit de boiler,
tot wel  30 liter per  minuut. Een 
bijkomend voordeel is dat de 
ketel minder vaak hoeft te starten. 
Daarnaast wordt warm water en ver-
warming onafhankelijk van elkaar 
geregeld, waardoor het vermogen 
van de CV-ketel veel beter afgestemd 
kan worden op het type woning. Dit 
geeft een behoorlijke besparing.



Warmte uit de zon Stroom uit 
de zon

Koelen met 
de zon

Zonnepanelen die elektriciteit opwekken worden ook 
wel PV-panelen genoemd. Deze panelen worden aange-
sloten op omvormers die de zonnestroom omzetten in 
230 V netspanning. De opgewekte energie wordt direct 
in de woning gebruikt, waardoor er minder elektriciteit  
afgenomen hoeft te worden bij het energiebedrijf.

Als er meer energie opgewekt wordt dan gebruikt, wordt deze terug- 
geleverd aan de energieleverancier. Deze is verplicht om dezelfde 
prijs te geven als de prijs die betaald wordt, inclusief BTW en  
belastingen. Dit geldt tot een teruglevering van 5.000 kWh, of het 
jaarlijkse verbruik indien dit minder is dan 5.000 kWh.

Wat tot nu toe nog niet bekend is bij iedereen, is dat de 
zon ook gebruikt kan worden om een woning of kantoor 
te koelen. Met de Sortech adsorptiekoelmachines is het 
mogelijk om met behulp van zonnewarmte de ruimtes te 
koelen. De machines worden aangedreven door warmte 
in plaats van stroom voor een airconditioning.

Adsorptiekoeling is een technologie waarbij warmte wordt gebruikt 
om kou te genereren. De werking is te vergelijken met een koelkast 
in een boot of caravan: door middel van warmte (gasfles) wordt de 
koelkast koud. Nu zit er geen gasfles aan verbonden, maar de zon.

Openingsacties! 
Alléén geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober

NEFIT HR-combiketel
Proline CW3. Kleinste en slimste HR-combiketel met indrukwekkende prestaties. Maximale  
energiebesparing met het betrouwbare comfort van Nefit. Extreem energiezuinig, absolute zeker-
heid met ProActivePlus, slimme extra’s en RVS-warmtewisselaar met 10 jaar garantie. • Superklein: 
past overal

NEFIT zonneboiler
Solarline 1-110. Degelijk, betaalbaar en overal toepasbaar zonneboiler system. Perfect afgestemd 
op het Nederlandse klimaat, zodat tot 60% van uw warme water gratis wordt verwarmd door  
de zon. Degelijke Nefit kwaliteit, uniek elektriciteitsbesparend systeem en unieke vrijheid in  
plaatsingsmogelijkheden. • Royale designboiler
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Vakinstallateur
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WIJ VIEREN FEEST!
KNIPKNALLERS!
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ARIVVO 4 GB 
SDHC kaart
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
geen 17.50 
maar slechts

ARIVVO 4 GB 
USB-stick
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
geen 18.95 
maar slechts

PHILIPS strijkijzer
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
geen 29.95 
maar slechts

BRAUN 
tandenborstel
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
geen 24.95 
maar slechts

PHILIPS Senseo® Viva Café
HD7825/60. Geniet van de rijke, zachte en romige smaak 
van Senseo® koffi e. Met verstelbare tuit, auto-off en calc-clean-
indicator. • Nieuw design

SAMSUNG 82 cm Full HD LED-TV
UE32C5100. Met 1920 x 1080 pixels, 100 Hz Clear Motion 
Rate, Edge LED, DVB-Ci+ tuner, USB voor foto/fi lm en 
4x HDMI.  • Energiezuinige technologie

BOSCH Roxx’x 1800 watt stofzuiger
BGS61832. Met Long-Life Compressor® Motor voor extra 
lange levensduur, uitwasbaar HEPA-fi lter en een actieradius 
van 11 mtr • Geluidsarme werking

CASIO digitale camera
EX-FS10. Met 9,1 megapixels, 3x optische zoom, 6,4 cm 
Super Clear LCD-display, Highspeed serie opname en HD video 
opname. • Ultra dun design

BOSCH 1400 toeren wasautomaat
WAE28162NL. Met 6 kg vulgewicht, éénknopsbediening, 
programmaverloop, VarioPerfect en TouchControl toetsen. 
• 10% Zuiniger dan energieklasse A

449.-
VAN 729.-
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Prijs- en m
odelw

ijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. A
anbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m

 zaterdag 23 oktober 2010. G
enoem

de prijzen zijn exclusief verw
ijderingsbijdrage.

LED-TV

BEKEND VAN TV

NIEUWSTE 
MODEL

DEMO ZATERDAG 
23 OKTOBER


