MAXXINNO ERVARING.
Onderstaand vindt u (1 op 1) na toestemming van de klant, een kleine greep uit enkele van de
spontaan per e-mail toegestuurde reacties van klanten.

Beoordeling klanttevredenheid 9.3
De verwarming doet het prima, heel fijn die warmte. We zijn er tevreden mee. Het energieverbruik is
tevens zeer laag.
P. J. Wijchen
Wilde je even vertellen dat we een heerlijke zomer hebben gehad met lange gezellige avonden
buiten op ons terras dankzij de heerlijke warmte van het paneel die het super goed doet.
Echte een geweldige aankoop, zullen het zeker bij vrienden onder de aandacht brengen.
Groet T. F. Apeldoorn

We zijn nog steeds erg blij met ons paneel, bijna jammer dat het nu weer mooi weer is. We hebben
hem al steeds aan, terwijl het natuurlijk nog niet zo erg koud is. Maar het is wel lekker comfortabel,
je zou nog gaan uitkijken naar de winter!
Nog bedankt en groet van
B. v/d M, Spaarndam
Graag breng ik u hierbij op de hoogte over onze tevredenheid van de reeds geplaatste iHeatpanels.
De kou die van de expeditiedeuren kwam heeft geen enkele invloed meer op de overige ruimte. Het
magazijnpersoneel is erg enthousiast en we overwegen een uitbreiding.
H.F. hfd. T.d. (distributiecentrum grootwinkelbedrijf)

Ik wilde even laten weten dat het paneel geweldig is! We zijn erg enthousiast.
N.A. Varsseveld
Bij deze wil ik U melden dat de panelen perfect werken, wat een verschil.
Ik verwarm de kamer van 17 graden naar 20 graden in 15 minuten zonder power te gebruiken ,dit is
super.
Bedankt voor de goede service .
Vrg M.C. Leusden

Gisteren, woensdag 31 maart, ben je bij ons geweest in Berkel-Enschot om een iHeatpanel te tonen.
Vanmorgen, tijdens een behandeling vond ik het echt wat unheimisch in het houten huis en ik

verlangde naar een behaaglijke warmte! Dit gaf mij meteen de bevestiging van mijn wens om een
iHeatpanel aan te schaffen.
Bij deze doe ik graag mijn bestelling ……………….
B.C. te Berkel Enschot
Ik heb het nieuwe paneel aan de wand gehangen in de bar en vindt dit een uitstekende plaats. De
gehele ruimte wordt nu verwarmd en dit voelt prettig aan. De temperatuur is over de gehele ruimte
nagenoeg gelijk. Hier ben ik dus erg blij mee. Ook de snelheid met opwarmen is ontzettend goed. Als
ik even snel reken is dit een snelheid winst van 300 procent, als dit dus ook geld wat betreft energie
verbruik dan ben ik dus echt blij met dit product.
Ik vind de service die je aan mij verleend hebt geweldig en heb dit ook aan iedereen verteld die
geïnteresseerd zijn in dit product.
Mijn dank is groot,
T.W. Spaubeek

Nogmaals mijn dank voor de bezorging van het iHeatpanel en sorry voor de chaotische
omstandigheid.
Het iHeatpanel is gemonteerd en werkt perfect, wat een heerlijke warmte.
Met vriendelijke groet,
H.A. Leusden

In mijn woning in Friesland heb ik een koude omgeving gedaan, zodat we na enkele minuten ook
daadwerkelijk konden voelen dat het al wat deed. De ruimte was 6 graden!!!!. Binnen 5 minuten kon
je al goed voelen dat de warmte al op meer dan een meter voelbaar was. Dat maakt indruk.
Daarnaast heb ik via de energie meter kunnen zien hoe weinig hij nog maar gebruikt. Dat maakt echt
indruk.
S.S. Alkmaar
Nogmaals bedankt voor het verhelderende bezoek. Aansluitend aan jullie bezoek van afgelopen
vrijdag hebben wij bij onze klant dit onderwerp kort aangesproken. Zij waren zeer enthousiast en
hebben ons gevraagd om de mogelijkheden te bekijken om de bestaande oven om te bouwen met
jullie custom- made panelen.
Daarom zouden wij graag zo snel mogelijk een offerte willen ontvangen om deze oven met panelen
te voorzien.
G.M. Eygelshoven

Bedankt voor je snelle reactie! En wat leuk dat er zoveel interesse is voor jullie product! Het ziet er
ook allemaal mooi uit! Ik ga eens even het exacte aantal vierkante meters uitrekenen en nadenken
over de plaatsing. In de keuken komt een verlaagd plafond, dat is dus mooi voor de plaatsing!
Vriendelijke groet!
W.J.

In een project dat wij dienen te realiseren voor de Belgische federale politie, moet de gelijkvloerse
verdieping van een leegstaand, niet verwarmd gebouw ingericht worden met 20 cellen en een aantal
burelen. Een plan vindt u in bijlage 1.
Aangezien het gaat om een tijdelijke inrichting die op korte termijn dient gerealiseerd te worden en
aangezien er geen gas voorradig is in de buurt van het te verwarmen gebouw, is jullie iHeatpanel een
perfecte oplossing.
J. d. B. Brussel (België)

Omdat mijn serre pas eind van het jaar klaar is heb ik er een in mijn slaapkamer opgehangen. Het is
heel plezierig en prima met een afstandsbediening op een halve graad nauwkeurig te regelen.
Vriendelijke groet,
O.H. Heerhugowaard
Ik ben nog steeds zeer enthousiast over de verwarming. Een maand geleden heb ik de iHeatpanels
aan het plafond geplaatst. En het zag er allemaal ook mooi modern uit. Zowel mijn zoontje als ikzelf
hebben astma en hebben sinds jullie iHeatpanels geplaatst zijn aanzienlijk minder last.
Hartelijk dank hiervoor, we zijn zeer tevreden!
G.v.J. Amsterdam

Wij hebben de heerlijke warmte van het iHeatpanel ! Nogmaals bedankt voor je advies en je extra
service.
Fam. G en E Dijkhorst, Dodewaard

Het is gelukt om het panel op te hangen, en hij doet het heerlijk!
Het is zo fijn! Mijn massagetafel staat er onder, en de handdoeken worden gewoon warm.
Echt Super!
Fijne dag!
Gr Cheyenne
Bedankt voor je snelle actie! De nieuwe thermostaat is geïnstalleerd. Wat een super ding! Deze
reageert heel snel om bij te warmen. :)
Dank je wel!
Groetjes,
Julia

Woensdag a.s. twee weken geleden waren mijn man en ik bij u voor een oriënterend gesprek over
infraroodpanelen. Beiden waren wij erg onder de indruk van uw bedrijf, uw presentatie en de
omgeving waarin wij werden ontvangen. Wij zijn intussen dan ook al driftig bezig voorbereidingen te
treffen voor de aanschaf van een aantal panelen. Op ons maakte u de indruk dat u graag de dingen
goed doet.
Met vriendelijke groet,
C. Bos

Bedankt voor de interessante info omtrent het verbruik van de panelen alsmede de nieuwe
ontwikkelingen. Wij zullen dit zeker volgen en zeker omdat we komend najaar van plan zijn de
woonkamer te verwarmen met iheatpanels als hoofdverwarming, daarnaast zal er ook voor de hal en
tenminste een werkkamer een paneel nodig zijn. De badkamer zal ons testpaneel als bestemming
krijgen. Met name de ultradunne witte panelen zonder omlijsting heeft onze speciale belangstelling
Alvast bedankt.
Met groet,
J. D.
Het gekochte paneel bevalt prima. We hebben het idee om nog een IR paneel aan te schaffen met
een (zelf te bepalen) afdruk, voor aan de muur. Zit dit bij jullie in het pakket?
Mvg, A. M.
De "ombouw" van onze woning, gebouwd in 1908 bestaande uit 2 panden, bestond onder andere
uit:.
---Bad geiser eruit en elektrische boiler erin.
---Gas-kooktoestel eruit en fornuis (AGA) op krachtstroom erin.
---Gaskachels eruit (voorlopig 2 van de 4 stuks) en infrarood verwarmingspanelen erin.
Mede dankzij het plaatsen van zonnepanelen is de nota voor energie (voorlopig) gezakt met bijna
100,- Euro per maand. Krijgen we 1 x per jaar ook nog 500-, terug voor teruggeleverde stroom aan
het elektriciteitsnet.
Over enkele jaren denken we een bijna energie neutraal huis te hebben. Mede dankzij de
fantastische prestaties met de infrarood panelen van Maxxinno hebben we nu een heerlijk
gelijkmatig verwarmde woonkamer, besparen we geld en vooral aardgas. (Verbruik in 2015 nog 700
m3). Als je in een aardbevingsgebied woont zoals wij hier dan zou je willen dat iedereen omschakelt
op infrarood verwarming.
Alhoewel geld en comfort natuurlijk best belangrijk zijn, denken we zo toch ook een belangrijke
bijdrage te leveren aan een beter milieu. (Nu maar hopen dat de kolencentrales worden vervangen
door schonere energie bronnen.
Zonder de service, geduld en de moeite om vanuit Beneden Leeuwen te komen om 1 infraroodpaneel te komen demonstreren, ja in Delfzijl, was het ons nooit gelukt om een bijna energie-neutrale
woning te "bouwen". Afgelopen week weer 2 panelen gekocht bij Maxxinno voor de badkamer en
slaapkamer/werkkamer zodat er weer een gaskachel uit kan.
Maxxinno bedankt en op naar een schonere wereld voor onze kinderen.
Tamme, Delfzijl

Zeven jaar geleden iHeatpanels gekocht en nog steeds zeer tevreden.
F. van Summeren
Wij hebben nu een Maxxinno in de badkamer als spiegel !! Ook wij hadden twijfels, het was voor ons
te mooi om waar te zijn. Maar, het is heerlijk douchen nu.

Marga

Geen flauwekul; je wordt zeer duidelijk en compleet geïnformeerd. Voor mij was het belangrijk om
de warmte eens te voelen en dat men mij een betrouwbare uitleg gaf over het energieverbruik.
Ik zocht verwarming voor mijn kantoor en heb deze tijdens mijn bezoek direct besteld. Ik heb het
iHeatpanel pas 4 maanden en ben er zeer tevreden mee. Maxxinno, ga zo door!
Gr. Vincent R.
Op alle fronten zeer tevreden. Goede uitleg en men weet waar men het over heeft. Dat alles in de
praktijk wordt aangetoond bewijst voor mij dat zowel het bedrijf als het product betrouwbaar zijn en
men over veel ervaring beschikt.
P. de Groot
L. Geertsema

Compliment voor jullie service.
Fijn, dan horen we wanneer het iHeatpanel bij ons wordt bezorgd. Koffie staat dan i.i.g. klaar.
Wens u een prettig weekend.
Met vriendelijk groet,
T. Hollander

