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Aanhuis verwacht dat deze ontwikkeling aankomende 
jaren sterk zal toenemen en zodoende is er ook 
een samenwerking ontstaan tussen ZonderGas en 
Woninginrichting-aanhuis.nl. Hierdoor kunnen wij onze 
klanten in samenwerking met ZonderGas een mooie 
PVCvloer aanbieden met een smart vloerverwarmingfolie.
Door alle ontwikkelingen die elkaar momenteel snel 
opvolgen beschikken wij nu over elektrische vloer-
verwarmingsfolie die binnen 1 dag geïnstalleerd kan 
worden. De dag erna wordt de PVCvloer gelegd. Binnen 

2 dagen gereed en dat zonder 
stof en bende achter te laten. 
De vloerverwarming kan door 
een app op uw smartphone 
geprogrammeerd en bediend 
worden, heel eenvoudig, heel 
smart!

Uiteraard geven Woninginrichting-aanhuis.nl en 
ZonderGas een complete garantie af op zowel de 
vloerverwarming als de bijhorende PVCvloer. Geen 
onduidelijkheden, gemakkelijk en duidelijk voor 
iedereen!

Jouw hele woning compleet ingericht 
Woninginrichting-aanhuis.nl heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in smart 
oplossingen voor verschillende producten. Tijden veranderen, als je op dit moment een tv, 
wasmachine of koelkast koopt dan hebben deze apparaten reeds standaard smartfunctie en 
stapje voor stapje beginnen we die allemaal wel te gebruiken.

De effectiviteit van deze manier van verwarmen is 
enorm groot, want de vloer wordt veel sneller warm 
waardoor de verwarmingsperiode een stuk korter kan 
worden. In combinatie met zonnepanelen wordt het 
helemaal interessant, dan bent u helemaal klaar voor 
de toekomst. Energiezuinig en mooi inpasbaar in 
toekomstige smart home systemen.

Woninginrichting-aanhuis.nl is uiteraard ook 
gespecialiseerd in vele verschillende vloeren en 
heeft in samenspraak met enkele fabrikanten een 
aantal vloeren geselecteerd die geschikt zijn in 
combinatie met elektrische vloerverwarmingsfolie. 
De verwarming wordt qua warmte zodanig afgesteld 
dan er geen problemen kunnen ontstaan. U kunt 
bovendien zeker zijn van een probleemloze vloer  
met fabrieksgarantie.

Heeft u ook interesse in andere smartoplossingen 
voor in uw woning? Dan kunnen wij u ook helpen op 
het gebied van elektrisch bedienbare raamdecoratie, 
elektrisch bedienbare gordijnen of buitenzonwering. 
Ook allemaal programmeerbaar en bedienbaar door 
middel van een app op uw smartphone.

Kijk op de website  
naar de verschillende 

mogelijkheden!
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Wij zijn er klaar voor, u ook? 
Beste lezer,
Met gepaste trots bieden wij u de eerste uitgave aan van ons GASLOS-magazine  
waarin wij een inkijkje willen geven in onze producten, klanten, partners en projecten. 

Onze ambitie is om Nederland versneld van het gas af te halen en dat kunnen we 
natuurlijk niet alleen. Wij bieden samen met onze ZonderGas Partners betaalbare 
installatie oplossingen waarmee ieder vastgoed object van het gas af kan zonder op 
comfort te moeten inleveren. Wij hebben veel geleerd de afgelopen jaren en kunnen nu 
met recht stellen dat we de meest uiteenlopende vastgoedprojecten aan kunnen. 

Gasloze verwarming in monumentale woningen, appartementen, kerken, 
nieuwbouw, renovatie, fabrieken, recreatiewoningen etc. Ieder gebouw kan 
voordelig van het gas en we gaan iedere uitdaging 
aan. Uitgangspunt hierbij is dat een 
ZonderGas woning minder aan energie 
verbruikt, beter voor het milieu is en meer 
comfort oplevert. Net zoals elektrisch 

rijden de norm wordt gaat dit met woningen ook 
gebeuren is onze verwachting. Na-isolatie is 
hierbij altijd goed maar lang niet in alle gevallen 
nodig.  

Er is niet 1 gouden recept voor een aardgasvrije 
woning want iedere woning is anders. Vandaar ook 
dat wij verschillende oplossingen aanbieden voor 
verschillende woonsituaties en wensen.  
Ontdek in dit magazine hoe je jouw woning of  
kantoor gasloos kunt maken! 

Namens het hele ZonderGas team:
Marcel Holt & Arnout Druyvesteyn

UITGEVER EcoConcepts B.V. VORMGEVING Nederland Bruist, Breda - Ron Schouwenaar CONTACT 
EcoConcepts B.V. Oude Arnhemseweg 80, 3702 BG ZEIST, 06-36061309 bereikbaar van 9-13 uur of 
via whatsapp info@zondergas.nu.  Like ons op Facebook.com/nederlandzondergas.
COLOFON Copyright EcoConcepts B.V. Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van  
de auteursrecht is niet toegestaan. ©2019 EcoConcepts B.V. Merknaam ZonderGas is een merk-
naam en eigendom van EcoConcepts B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. EcoConcepts B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade 
die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van 
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
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ACTUEELVLOERVERWARMING

Ieder gebouw 
kan voordelig 

van gas af

www.zondergas.nu  |  info@zondergas.nu  |  Whatsapp 06-36061309 
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Aardgas gaat uit woningen verdwijnen en duurzame energie voor verwarming en warm water 
komt ervoor in de plaats. We gaan toe naar huizen en kantoren zonder aardgas maar dan moeten 
we wel op een andere manier warm water, verwarming en koken regelen.

Onze Missie:  
Alle gebouwen van het gas
ZonderGas heeft onder eigen merk diverse 
klimaatoplossingen voor een behaaglijk en energiezuinig 
binnenklimaat. De cv-ketel heeft u bij ons niet 
nodig. Wij bieden particulieren, professionals en 
fabrikanten passende producten waarmee ieder 
gebouw voordelig van het gas af kan. Van eenvoudige 
verwarmingspanelen tot complete warmtepomp 
oplossingen voor verwarmen en koelen.

Gas wordt dus vervangen door stroom en de stijgende 
gasrekening wordt vervangen door een fors lagere 
stroomrekening, vooral als u elektriciteit ook zelf 
gaat opwekken. Onze oplossingen zijn geschikt voor 
nieuwbouw en renovatie maar ook voor specifieke 
toepassingen als zorgunits, vakantiewoningen, 
studentenwoningen, kantoren etc.

Voordelen huis zonder gasaansluiting
• 10 jaar garantie
• geen afschrijving
• geen onderhoud en onderhoudskosten
• verbruikskosten te compenseren door zonnepanelen
• besturing kan via App of modulerend systeem

Vrijblijvende offerte  
Kan ik zonder gas wonen?
Iedere woning kan van het gas. Het vergt enkel een andere 
manier van verwarmen, warm water en koken. Voor iedere 
woning en budget is een passende oplossing mogelijk.

We maken samen een plan op maat
Om dit te bereiken maken wij samen een plan op maat  
en gaan op zoek naar de juiste uitvoerende partner(s).  
Wij maken jouw woning in één keer gasloos en (bijna) 
energieneutraal. Vanaf dat moment gebruik je dus geen 
aardgas meer en ga je over op duurzame energie, mits dit 
groene of zelf duurzaam opgewekte stroom is uiteraard. 
Dat geeft niet alleen een heel goed gevoel maar heeft 
vanzelfsprekend ook direct een positieve invloed op de 
waarde van jouw woning.

De kosten voor het gasloos maken van een gemiddeld huis 
met een gemiddeld energieverbruik bedragen gemiddeld  
€ 10.000 inclusief BTW*. Isolatie en opwekking zijn niet 
in deze bedragen inbegrepen. Dit is het bedrag dat een 
gemiddeld gezin in 5 jaar betaalt aan energiekosten.  
Er zijn gelukkig steeds meer financieringsmogelijkheden 
waardoor een gasloos huis voor steeds meer mensen 
haalbaar is. We denken hierover graag met je mee. 

ONZE MISSIE

Wonen Zonder Gas   voor iedereen!
*Dit is exclusief isolerende  
  maatregelen en zonnepanelen
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Duurzaam, 
brandwerend

SINH Build Solutions introduceert de 
MAGOXX® board: duurzaam en brandwerend 

plaatmateriaal. De platen zijn stuk voor stuk 
met de grootste aandacht voor kwaliteit 

gemaakt en geschikt voor allerhande 
toepassingen. Met een relatief dunne plaat 

worden hoge prestaties op met  
name brandwerendheid gehaald. 

plaatmateriaal

MAGOXX® BOARD

SINH Building Solutions BV  |  Caballero Fabriek  |  Saturnusstraat 60, unit 68, Den Haag

088 3748400  |  info@magoxx.com  |  www.magoxx.com

   RecyclebaarCO2 arm

Bouw slim met MAGOXX® board draag  
bij aan een duurzame (bouw)wereld!
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Voordelen 
verwarming  
zonder gas

  Uw huis verwarmen zonder gas, denkt u daar 
wel eens over na? Wilt u in uw woning ook warm water 
zonder gas? Dankzij subsidies bijna gratis van het gas af!

 Onze ambitie is om voor ieder gebouw een 
duurzame, gasloze en betaalbare 
oplossing te bieden zonder op comfort in te leveren.  
 Wat is het nut van nog een aantal jaren wachten,  
als u nu al duurzamer en comfortabeler kunt wonen zonder gas?

 Gasloos Nederland komt steeds dichterbij  
 Gasprijzen stijgen en instabiliteit in de gasmarkt 

maakt het voorlopig niet minder riskant om met een hogere 

rekening te eindigen. Met onze producten kunt u er van op aan dat 

u een fijn, gasloos huis heeft zelfs in combinatie met 

zonne-energie. ZonderGas is het juiste adres 
voor gasloos verwarmen

Aangename verwarming
Geen onderhoud
Energiezuinig en duurzaam
Lage investering
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ZonderGas oplossingen onderscheiden zich in eenvoud, 
betaalbaarheid, snelle installatie, met behoud of 
zelfs verbetering van comfort en een besparing op uw 
energieverbruik, tot zelfs energie neutraal. Verwarmen, 
warm water en koken; wij ontzorgen je 100%

 ZonderGas oplossingen
Voor minder dan € 10.000 van het gas af!

Warmtepanelen
ZonderGas warmtepanelen kunnen als bij- en als 
hoofdverwarming worden gebruikt. Infraroodpanelen 
verwarmen niet de hele ruimte, maar stralen de 
warmte naar de plekken waar je zit of bezig bent.

Vloerverwarming
ZonderGas elektrische vloer-, wand- of 
plafondverwarming verwarmt een goed geïsoleerd 
huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker 
dan met radiatoren. De gasbesparing ontstaat niet 
alleen door de lagere temperatuur, maar ook doordat 
de thermostaat één of twee graden lager kan. 
Dat komt doordat vloer- en wandverwarming heel 
constant warmte afgeeft in de vorm van aangename 
stralingswarmte. Dit zorgt ook voor minder tocht en 
meer comfort in huis.

Ionisatie CV pomp
ZonderGas introduceert een pomp op basis van 
ionisatie. Stroom wordt door een geleidende 
vloeistof gestuurd in de ionisatie waardoor 
moleculen sneller gaan bewegen en interne 
energie van de vloeistof vrijkomt en in warmte 
wordt omgezet. Deze warmte wordt doorgegeven 
aan het cv systeem.
Ionisatieverwarming zelf is niet nieuw, maar de 
toepasbaarheid voor woningen wel. Het grote 
voordeel van deze vorm van verwarming is dat 
deze een ‘energie omzettingscoëfficiënt’ van 
factor 3 heeft.

OPLOSSINGEN
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ZonderGas warmtepanelen kunnen als bij- en als hoofdverwarming worden gebruikt. 
Infraroodpanelen verwarmen niet de hele ruimte, maar stralen de warmte naar de plekken  
waar je zit of bezig bent.

Lage temperatuur infrarood 
plafondverwarming
ZonderGas warmtepanelen werken op stroom,  
en doen dat veel slimmer dan vroeger. Het 
ouderwetse elektrische straalkacheltje van vroeger 
in de badkamer had een spiraal die roodgloeiend 
heet werd. IR-panelen worden minder heet, tussen 
de 60 en 80 graden. Ze hebben geen spiraal, maar 
een vlakke plaat die warm wordt. Daardoor heb je 
een groter stralings-oppervlak aan de voorkant. De 
achterkant van het paneel is geïsoleerd en verliest 
daardoor weinig warmte. Met minder stroom krijg je 
meer straling dan bij de ouderwetse straalkachel.

Aan plafond of wand
Het duurt een paar minuten voordat het paneel 
stralingswarmte afgeeft. Het paneel werkt het beste 
als het aan het plafond hangt, je hebt dan de minste 
obstakels. De optimale hoogte is ongeveer 2,6 meter 
boven de vloer. Bij meer dan 3 meter kun je hem 
beter lager hangen (met draadjes aan het plafond). 
Op de werkkamer kun je hem combineren met een 
klein paneel onder het bureau zodat je benen en 
voeten ook warm worden.

Ruime keuze panelen met 
korrelcoating
ZonderGas biedt de panelen in verschillende maten, 
uitvoeringen en kleuren aan. Zo kunt u bij ons 
terecht voor panelen met vermogens van 100 tot 
1000 Watt. Naast de standaardkleur wit is het  
ook mogelijk om een kleur naar wens te bestellen. 
De korrelstructuur in de panelen zorgt voor een 
betere warmteoverdracht. De verschillen met 
panelen zonder korrelstructuur zijn goed voelbaar.

ZonderGas Installatie 
Bij ZonderGas zorgen we niet alleen voor het juiste 
advies en de levering van het product, maar ook 
de installatie regelen wij voor u. Met onze eigen 
installatie dienst zorgen wij voor een vakkundige 
installatie van de geadviseerde oplossing tegen een 
vooraf vastgestelde prijs. Dus geen verrassingen 
achteraf! 

PRODUCTEN

Voordelen
 Geen onderhoud

 Iedere zone afzonderlijk  

 te regelen met App

 100% ZonderGas

  Hoog comfort niveau

  Eenvoudige installatie

  Energieneutraal

  Lage investering t.o.v. 

 warmtepomp

  Slechts 50W per m2

Het effect van     warmtepanelen
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COMPOFLOOR

De Compofloor® bestaat uit isolatie-
elementen die geheel omsloten zijn door 

een composiet materiaal. Hierdoor ontstaan 
elementen die zowel zeer sterk als licht zijn, 
maar ook goed isoleren. Door het composiet 

is een lange levensduur gegarandeerd.  
De elementen worden naadloos geplaatst 

op een composiet draagconstructie. 
 

De vloer maakt een reductie tot 20% op 
de energierekening mogelijk. Doordat het 
een geprefabriceerd vloersysteem betreft 
blijft het afval tijdens de montage tot een 

minimum beperkt.

De Compofloor®  renovatievloer
Compofloor BV heeft een eenvoudig, duurzaam en energie-reducerend 
vloersysteem ontwikkeld. Het systeem vervangt een niet-geïsoleerde, tochtige, 
verrotte beganegrondvloer door een comfortabel, luchtdicht vloersysteem. 

Tel. 085 07 18 888

www.compo�oor.nl 

100% Luchtdicht

Geschikt voor oude woningen door  
zeer laag gewicht (25kg/m²)

Korte montagetijden en geen droogtijden

Het product heeft een zeer lange levensduur  
en voldoet aan alle nieuwbouwnormen

Tel. 085 07 18 888

www.compo�oor.nl 

Hoge energiezuinigheid door hoge isolatiewaarden 
Een minimale Rc waarde van 4,44 m² K/W.

Droog systeem, dus geen vocht in de woning, 
beschadigingen of vervuiling tegen uw wanden

Hoog draagvermogen van de vloer (275 Kg/m²)

Mogelijkheid tot 20% verlaging van de energierekening

Tel. 085 07 18 888

www.compo�oor.nl 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u  

contact met ons opnemen: 
E: sales@compofloor.nl 

T: 085 - 07 18 888

Tel. 085 07 18 888

www.compo�oor.nl 
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ZonderGas elektrische vloer-, wand- of plafondverwarming verwarmt een goed geïsoleerd huis 
gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker dan met radiatoren. De gasbesparing ontstaat 
niet alleen door de lagere temperatuur, maar ook doordat de thermostaat één of twee graden 
lager kan. Dat komt doordat vloer- en wandverwarming heel constant warmte afgeeft in de 
vorm van aangename stralingswarmte. Dit zorgt ook voor minder tocht en meer comfort in huis.

Meer comfort door stralingswarmte
Grote oppervlakken op lage temperatuur 
brengen is energie-efficiënter, comfortabeler 
en gezonder dan luchtverwarming. Hoe hoger 
het aandeel stralingswarmte hierbij, hoe beter. 
Warmwaterradiatoren leveren slechts 20 tot 30% 
straling terwijl aan het plafond bevestigde panelen of 
plafondverwarming 95% straling oplevert. Dit komt 
doordat er geen obstakels zijn vanuit het plafond en 
doordat de lucht die verwarmd wordt niet verder kan 
stijgen, dus er is weinig convectie. Verwarmen met 
folie als vloerverwarming kan natuurlijk ook. Hierdoor 
kan de benodigde temperatuur met circa twee tot vier 
graden omlaag wat een aanzienlijke energiebesparing 
kan opleveren van circa 14 tot 40%.

Voor bewoners met luchtwegklachten is LTV (laag 
temperatuur verwarming) extra prettig: de lucht in 
huis irriteert de luchtwegen minder aangezien LTV 
geen stofschroei geeft en minder zwevend stof in de 
lucht.

Geschikt voor alle vloertypes
LTV met vloerverwarming werkt het best met een 
tegelvloer of andere steenachtige vloer, aangezien 
dit de warmte uit de vloer het best doorlaat naar 
de kamer. Bij een keuze voor laminaat, pvc, hout, 
linoleum of andere vaste vloerbedekking die niet 
steenachtig is dan zal het verbruik iets hoger zijn.

Zowel voor hoofd- als bijverwarming
Overigens is LTV en de bijkomende energiebesparing 
alleen realiseerbaar in goed geïsoleerde woningen. 
ZonderGas vloer-, wand- of plafondverwarming kan 
zowel als bij- als voor hoofdverwarming worden 
gebruikt. Door de massa om je heen meer op 
temperatuur te brengen wordt een aangenamer 
binnenklimaat gecreëerd. 

PRODUCTEN

Het effect van     vloerverwarming

Voordelen
 Geen onderhoud

 Iedere zone afzonderlijk  

 te regelen met App

 100% ZonderGas

  Hoog comfort niveau

  Eenvoudige installatie

  Energieneutraal

  Lage investering t.o.v. 

 warmtepomp

  Slechts 50W per m2
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Duurzaam
The way to

UITGELICHT

Hoe dan? Kijk op Zondergas.shop

Thermostaten  |  Beveiliging  |  Verlichting  |  Sensoren  |  Sockets  |  Schakelaars

Zondergas.shop biedt u een groot assortiment kwalitatieve en betaalbare 
domotica producten. Op het gebied van elektrische verwarmingsproducten, 
thermostaten, regelapparatuur e.d. Voor vrijwel elk ‘probleem’ hebben wij  
een gedegen oplossing.  Voor al uw domotica producten kunt u bij ons terecht.
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10 september maakte minister Eric Wiebes bekend dat gaswinning in Groningen al in 
2022 wordt beëindigd. De hoogste tijd dus om ook uw woning van het gas te halen. Er zijn 
een aantal oplossingen waarmee u met behoud van comfort voordelig van het gas af kan. 
Waarbij we bij voorkeur ook een neutraal of positief effect op de energielasten realiseren 
en in ieder geval een significante bijdrage aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Al onze 
oplossingen zijn zonder gas en dus ‘all electric’.

Wat is een all-electric woning?
Een all-electric woning draait zoals de naam doet 
vermoeden volledig op elektriciteit. Elders in het 
magazine hebben we al een aantal oplossingen 
op een rijtje gezet over het verwarmen van de 
woning zonder gas, zie pagina 12/13. Hieronder 
een aantal opties voor het maken van warm water 
en electrisch koken:

1  Warm water met 
 doorstroomverwarmers
 De doorstroomverwarmers of elektrische 

geisers zijn ontwikkeld voor direct warm 
water van 45-55 graden naar de wasbak of 

3 Warm water met  
thermodynamische warmtepompen

 De genoemde thermodynamische warmtepomp is er 
ook voor warm tapwater. De warmtepomp levert warm 
water voor de douche of het bad. Voor het gebruik van 
warm tapwater sluit je de warmtepomp aan op een 
boilervat waar je het warme water in kunt opslaan.

4 Koken zonder gas
 Koken op inductie lijkt veel op koken op gas: je kunt 

de temperatuur snel regelen. En het is ook veiliger 
dan gas: de kookplaat zelf wordt niet zo heet en er is 
geen vlam waar je je aan kunt branden. Bovendien 
is een inductiekookplaat makkelijk schoon te maken. 
Je gebruikt minder stroom dan andere elektrische 
kookplaten.

Wonen en werken  
  gezonder, voordeliger en zonder gas!

Al onze  
oplossingen 

zijn zonder  
gas en dus  

‘all electric’

ACTUEEL

naar de douche. De doorstroomverwarmers 
werken zeer eenvoudig en zijn opgebouwd 
met een spiraalvormig buis waarin het 
verwarmingselement in is verwerkt. 

 Het resulteert in een besparing van 45%  
ten aanzien van een electrische boiler.

2 Warm water met 
 elektrische boilers
 Elektrische boilers hebben een verwarmings-

element en een thermostaat en kunnen op  
het elektriciteitsnet worden aangesloten.  
Dit type boiler kent vele voordelen ten opzichte 
van andere typen boilers.

 Worden onze woningen
 allemaal all-electric?
 Er is niet 1 gouden recept voor een aardgasvrije 

woning want iedere woning is anders. Vandaar ook 
dat wij verschillende oplossingen aanbieden voor 
verschillende woonsituaties en wensen. Ontdek met 
een offerteaanvraag hoe je jouw woning of kantoor 
gasloos kan maken!
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FORTEGA BENELUX

Even voorstellen, Roy de Haas, directeur van Fortega Benelux, al sinds 2004 actief op het 
gebied van duurzaam verwarmen, met name op het gebied van infraroodpanelen. Sinds 
kort, zo verteld Roy, hebben wij ons aangesloten bij ZonderGas als officiële partner. 
Daardoor hebben wij ons productaanbod kunnen vergroten en kunnen wij ieder gebouw 
gasloos verwarmen.

Infrarood   
verwarmingssystemen

Wij bieden onze klanten volledige service, waarbij een eerste gesprek vaak 
plaats vindt bij de klant thuis of bij ons in Almere waar wij een uitgebreide 
showroom hebben en de oplossingen werkend kunnen laten voelen en ervaren. 

Wij werken door heel Nederland en zelfs daar buiten, in Nederland verzorgd 
ZonderGas voor ons de uitvoering van installaties, zodat u gewaarborgd bent 
van een goed werkende oplossing waar u jaren lang plezier van zult hebben 
met de daarbij behorende uitgebreide garantie.

Wij helpen u graag van het gas af op een betaalbare manier. 

Argonweg 77, Almere  |  036-5260894  |  info@fortegabenelux.nl  |  www.fortegabenelux.nl

Maak een afspraak  
voor vrijblijvend  

advies, een bezoek bij u  
thuis, of in onze  

showroom in Almere.
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Iedere ruimte apart geregeld 
Beneden heeft de familie ervoor gekozen om 
infrarood-verwarming onder de gekozen PVC-vloer 
te leggen. Koken gebeurt op inductie en voor warm 

water in de badkamer is er 
gekozen voor een elektrische 
boiler. In de keuken is een 
elektrische cooker (instant heater) 
geïnstalleerd. Beide apparaten zijn 
zeer onderhoudsarm, dus daar 
verwacht Gert-Jan weinig kosten 
en gedonder van, in de toekomst. 
Deze woning functioneert dus 
zonder CV-ketel én zonder 
warmtepomp.

“Het leefklimaat in onze woning is 
heel anders dan mensen gewend 
zijn,” zegt Gert-Jan over de 
verwarming. “Het is overal in huis 
even warm en behaaglijk, nu.  
De warmte voelt heel gelijkmatig. 

Dat komt enerzijds door het type verwarming, maar ook 
doordat er in een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis geen 
tocht meer is. Dus de lucht in huis staat ook stil.”

Met gelijkmatige warmte bedoelt Gert-Jan dat hij geen 
stralingswarmte uit een apparaat meer voelt, omdat de 

Aardgasvrij wonen was een nieuwe invalshoek voor de familie, maar het was bepaald niet de eerste 
stap. In de vorige woning was duurzaamheid ook al een begrip. Sowieso is het thema al jarenlang 
iets dat de gemoederen bezig houdt. “We moeten echt voorzichtiger omspringen met  
onze energiebronnen.” zegt Gert-Jan daarover.

28 Zonnepanelen 
 om energieneutraal 

te wonen

REFERENTIE

Vrijstaande Villa Lelystad

hittebron onder de hele vloer ligt. Voor wie dat niet gewend is, 
zal dat best wel even wennen zijn. Maar de familie zelf vindt 
het veel comfortabeler.

Maximaal comfort en toch energieneutraal 
“Volgens mij is dit een heel makkelijke, onderhoudsarme en 
goedkope manier om je huis te verwarmen,” zegt Gert-Jan als 
er naar de kosten gevraagd wordt. “In de winter gebruiken 
we meer elektra, terwijl er dan weinig wordt opwekt. Met de 
28 zonnepanelen op het dak zijn we aan het eind van de rit 
wel neutraal. We zijn sinds kort begonnen met monitoren. 
Op een koude winterdag zijn we ongeveer 30kWh kwijt aan 
verwarming.”

Om de vloerverwarming constant te 
houden op een koude winterdag, 
staat de verwarming in totaal maar 
een halve dag aan. Omdat de 
PVC-vloer de warmte ook een tijdje 
vasthoudt, schakelt het systeem 
zichzelf steeds aan en uit als de 
warmte in de woning zit. 

Een mooi project  
succesvol afgerond

REFERENTIE

Installatie
• Volledige aansturing d.m.v.   
 touchscreen controller en 
 App voor smartphone of tablet
• Warm tapwater: 120 liter boiler
• ZonderGas vloerverwarming 
 met verwarmingsfolie
• 28 zonnepanelen van 290WP
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Een gezond binnenklimaat, bovendien besparen op 
energiekosten. QS Ventilatie & Luchtbehandeling is uw 
partner op het gebied van gezonde klimaatbeheersing in 
huizen en gebouwen. Onze activiteiten bestaan uit het 
plaatsen, onderhouden en reinigen van mechanische 
ventilatiesystemen en warmte terug win units. 

Onze drive? Uw woning, renovatie-  
of nieuwbouwproject
Binnen de woningbouw voeren wij installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden uit van gebouw gebonden 
installaties ten behoeve van renovatieprojecten en nieuwbouw. 
Wij zijn een betrouwbare en prettige gesprekspartner die op 
het gebied van onze eigen expertise elke fase binnen uw traject 
kan ondersteunen en uitvoeren. De bouw- of onderhoudsfase 
wordt uitgevoerd door ons vaste team vakbekwame technici 
en monteurs. Vraagt een groot project om meer manpower? 
Flexibiliteit waar dat nodig is, is onze kracht. Naast ons vaste 
team gecertificeerde technici beschikken we over een flexibele 
pool medewerkers die door onszelf zijn gescreend en bekend 
zijn met onze kwaliteitseisen. Zo zorgen we ook bij grote 
projecten voor een optimaal resultaat tegen een prima prijs/
kwaliteitverhouding. 

Onze gecertificeerde monteurs komen graag bij u aan 
huis of in uw bedrijf de ventilatie check uitvoeren. Zij 
zullen uw systeem dan checken op de volgende punten:
• Is er voldoende afzuiging, meetwaarden volgens   
 bouwbesluit
• Zijn de kanalen schoon en vrij van schimmels
• Is de installatie schoon
• Kwaliteit van de lagers
• Zijn alle ventielen toegankelijk 
• Wat is de verwachte levensduur van uw systeem

Wij maken schoon wat u niet ziet!
Voordelen van ventilatiesystemen  
• Frisse lucht
• Verbetert binnenklimaat
• Wering fijnstof, schimmels en ziektekiemen
• Energiebesparing
 
Leveren, plaatsen,  
reinigingen en onderhoud
Wat wij in de achterliggende jaren als 
allround klimaattechnici aan ervaring 
hebben opgebouwd, vindt u terug in QS 
Ventilatie & Luchtbehandeling, aangevuld 
met kenmerken waarvan wij vonden dat het 
beter kon. Meerwaarde van QS Ventilatie & 
Luchtbehandeling is onze dienstverlenende 
instelling, en het kunnen uitvoeren van 
werkzaamheden binnen zowel CV- als ventilatie 
techniek. Tot onze diensten behoren het leveren, 
plaatsen, reinigen en onderhouden van alle type 
CV’s en klimaatinstallaties. Alles wordt gedaan 
binnen één firma. 

Kwaliteit door flexibiliteit  
is onze kracht. 
• CV en ventilatie techniek alle merken.
• Leveren, plaatsen, reinigingen en onderhoud.
• Luchtkastbehandeling.
• 24-uurs dienst.

QS VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING

QS Ventilatie & 
Luchtbehandeling 

bied u nu de GRATIS 
ventilatiecheck aan!

Wilt u ook gebruik maken van de gratis 
ventilatiecheck meldt u zich dan aan via de mail 
info@qsventilatie.nl of telefonisch 010 795 30 22

De ventilatie check is gratis, voor aanvragen verder 
dan 25 km van onze vestiging in Hardinxveld-
Giessendam berekenen wij 0,19 cent per km. 

Houtschelf 16, Hardinxveld Giessendam  |  010 795 30 22  |  mail info@qsventilatie.nl  |  www.qsventilatie.nl

Doe nu de gratis ventilatiecheck!
Deze is er voor iedere huiseigenaar, VVE, 

woningbouw en iedere pandeigenaar.
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Inventieve oplossingen

Naast de meest klimtefficiënte vloerisolatie ter 
wereld heeft TONZON nog andere inventieve 
oplossingen waarmee u uw voordeel kunt doen. 
Speciale folies waarmee u warmtestraling kunt 
beperken zoals bijvoorbeeld de trefzekere radia-
torfolie die onzichtbaar zijn werk doet op de
achterkant van de radiator (dus niet op de 
muur). Voordelige warmtepanelen die
gericht en efficiënt warmte naar één kant
stralen. Kijk eens op TONZON.nl en ontdek
hoe wij voor u het wonen comfortabeler,
gezonder en energiezuiniger kunnen maken.
Meer informatie over onze producten:
www.tonzon.nl of bel 053 - 433 23 91

TONZON, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT 
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimte-
bodem en fundering. Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw 
gebruikte EPS) beperken wel het warmteverlies door geleiding maar stralen 
de doorgelaten warmte aan de onderkant gewoon uit. 
Zo lekt 24 uur per dag warmte aan de onderkant weg, waardoor nieuwbouw-
woningen met vloerverwarming nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke 
TONZON Thermoskussen reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrij-
wel nul. De vloer wordt sneller warm en de eindtemperatuur is hoger bij een 
lagere luchttemperatuur. Meer comfort met minder energieverbruik.

SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en zelfs soms on-
gezond. Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte 
de woning ingezogen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden afgevoerd. 
Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig mogelijk van gebruiken. 
TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van vocht uit de bodem, remt het 
vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo voor een schone, drogere 
kruipruimte. Misschien wel de meest duurzame maatregel voor veel 
Nederlandse woningen. In de gebruiksfase biedt het talloze voordelen 
waaronder energiebesparing. De Bodemfolie is overigens volledig recyclebaar.

Inventieve oplossingen

Naast de meest klimtefficiënte vloerisolatie ter 
wereld heeft TONZON nog andere inventieve 
oplossingen waarmee u uw voordeel kunt doen. 
Speciale folies waarmee u warmtestraling kunt 
beperken zoals bijvoorbeeld de trefzekere radia-
torfolie die onzichtbaar zijn werk doet op de
achterkant van de radiator (dus niet op de 
muur). Voordelige warmtepanelen die
gericht en efficiënt warmte naar één kant
stralen. Kijk eens op TONZON.nl en ontdek
hoe wij voor u het wonen comfortabeler,
gezonder en energiezuiniger kunnen maken.
Meer informatie over onze producten:
www.tonzon.nl of bel 053 - 433 23 91

TONZON, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT 
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimte-
bodem en fundering. Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw 
gebruikte EPS) beperken wel het warmteverlies door geleiding maar stralen 
de doorgelaten warmte aan de onderkant gewoon uit. 
Zo lekt 24 uur per dag warmte aan de onderkant weg, waardoor nieuwbouw-
woningen met vloerverwarming nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke 
TONZON Thermoskussen reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrij-
wel nul. De vloer wordt sneller warm en de eindtemperatuur is hoger bij een 
lagere luchttemperatuur. Meer comfort met minder energieverbruik.

SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en zelfs soms on-
gezond. Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte 
de woning ingezogen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden afgevoerd. 
Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig mogelijk van gebruiken. 
TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van vocht uit de bodem, remt het 
vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo voor een schone, drogere 
kruipruimte. Misschien wel de meest duurzame maatregel voor veel 
Nederlandse woningen. In de gebruiksfase biedt het talloze voordelen 
waaronder energiebesparing. De Bodemfolie is overigens volledig recyclebaar.

TONZON
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Door gebruik te maken van onze dienstverlening is dit 
echter niet nodig en kunt u letterlijk binnen een korte tijd 
beginnen met geld besparen en een bijdrage leveren aan 
een beter milieu. Wij onderzoeken voor u wat de beste 
mogelijkheden zijn die bij uw wensen passen. Komen 
met een helder plan dat we vervolgens van A tot Z voor u 
gebruiksklaar opleveren. We ontzorgen u prettig, snel en 
betrouwbaar.

Waarom nu overstappen
•  U gaat direct geld verdienen, u houdt direct  

maandelijks geld over,  
ook als u de installatie  
volledig financiert. 
•  Subsidies voor bedrijven 
en particulieren
zijn nu nog erg hoog. 
•  De financieringen worden 
eenvoudig goedgekeurd, 
hebben een lage rente en 
aftrekbaar voor de belasting. 

• U levert een serieuze bijdrage aan een beter milieu, een 
vermindering van 5.000 kg CO2 uitstoot per jaar voor 
een eengezinswoning is geen uitzondering.  

•  U heeft geen omkijken naar het traject, wij regelen  
alles voor u. Zelfs de subsidieaanvraag en financiering.

Vraag vandaag nog een gratis consult aan 
Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken  
en u te adviseren over de mogelijkheden:
• Welke duurzaamheidsoplossingen zijn het meest   
 geschikt voor uw woning?
•  Hoeveel kunt u ieder jaar besparen? 
•  Wat zijn de totale kosten? 
•  Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van   
 financieringen en subsidies?
•  Bent u ondernemer, ook u kunnen we uitstekend bijstaan. 
 Voor ondernemingen zijn verschillende duurzaamheid- 
 subsidies en financieringen die veel voordeel opleveren.

Vakkundig en mooi geïnstalleerd 
We voldoen aan de strenge regelgeving van Techniek 
Nederland (voorheen Uneto-VNI). De degelijke en goed 
doorontwikkelde systemen die we gebruiken blinken uit in 
eenvoudige bediening en werken perfect met elkaar samen.  
Zo bent u helemaal klaar voor de toekomst. U heeft geen 
last meer van stijgende gasprijzen, elektriciteitskosten en 
energiebelasting.

 

Duurzame
Energie Projecten
Nederland

 ZONNEPANELEN   WARMTEPOMPEN 

 LAADPALEN   THUIS-BATTERIJEN 

Comfortabel 
en duurzaam 

besparen!

Kijk voor meer informatie op depn.nl of bel met 085 130 8542

Uw duurzame  

Uw gas en elektriciteit naar nul? Uw pand verduurzamen, energie besparen, installeren 
van zonnepanelen en warmtepompen. Het is een proces met veel details en mogelijkheden. 
Hierin zijn wij gespecialiseerd. Wij weten hoe druk veel mensen kunnen zijn en dat de gedachte 
aan een ingewikkeld en tijdrovend verduurzamingstraject geen aanlokkelijk vooruitzicht is. 
Hierdoor maken veel mensen de beslissing om nog niets te doen en laten zij vaak duizenden 
euro’s aan besparing liggen. 

Duurzame
Energie Projecten
Nederland

 ZONNEPANELEN   WARMTEPOMPEN 

 LAADPALEN   THUIS-BATTERIJEN 

Comfortabel 
en duurzaam 

besparen!

Kijk voor meer informatie op depn.nl of bel met 085 130 8542

Duurzame
Energie Projecten
Nederland

 ZONNEPANELEN   WARMTEPOMPEN 

 LAADPALEN   THUIS-BATTERIJEN 

Comfortabel 
en duurzaam 

besparen!

Kijk voor meer informatie op depn.nl of bel met 085 130 8542

Kijk voor meer informatie op depn.nl of bel met 085 130 85 42

DEPN

Maak vandaag nog 
een afspraak om te 

bespreken welke 
duurzame oplossingen 

er voor u zijn. 

energieoplossingen 
van A tot Z perfect geregeld
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Word jij onze  
nieuwe ZonderGas 
adviseur?

Ken jij nog vastgoed eigenaren die hun 
vastgoed gasloos moeten maken? Kun 
je goed verkopen en heb je zin in de 
ultieme uitdaging, een volle agenda, goede 
verdiensten en een leuk team om in te 
werken? 

PARTNER WORDEN?

Zo’n 15 miljoen huishoudens in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden momenteel 
van Gronings gas voorzien. Die moeten dus allemaal van het gas af in de komende jaren. Dat 
willen wij graag doen maar dat kunnen wij niet alleen!

adviseur ?

Op 10 september 2019 kondigde Minister Wiebes aan dat Nederland acht jaar eerder van het  
gas af dan aanvankelijk de bedoeling was. Eigenlijk wilde het kabinet de gaskraan pas vanaf  
2030 helemaal dichtdraaien, maar volgens nieuwe plannen moet dit al in 2022 gebeuren. 

   partners gezocht!

Laat het ons weten via info@zondergas.nu. Gas erop!

ZonderGas Installatie
Heeft u interesse om onze ZonderGas producten te installeren? 
Word dan partner van ZonderGas Installatie, 

 dat biedt u collectieve inkoopvoordelen op 
onze producten, mooie opdrachten om uit te voeren,  
ook in mindere tijden. Mail naar installatie@zondergas.nu  
       voor meer informatie.
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Zowel plafond als vloerverwarming in ieder vertrek, 
zowel plafond als vloer afzonderlijk te regelen met een 
touchscreen controller en een App. Door de snelle 
reactietijd van plafond en vloerverwarming wordt de 

tijd dat de verwarming aan hoeft te 
staan drastisch verkort, wat resulteert 
in een lagere energierekening. Door 
zonnepanelen te plaatsen op de schuur 
naast de woning, wordt het elektra 
verbruik grotendeels gecompenseerd. 
Met slechts 5 zonnepanelen kun je 
namelijk al tot 20m2 gratis verwarmen 
zonder gas. 

Meer weten, mail ons gerust 
info@zondergas.nu of vul een 
aanvraagformulier in op onze website 
www.zondergas.nu 

De familie kocht deze monumentale boerderij uit 1809 en de wens was om de 
woning drastisch te verbouwen aan de binnenzijde. Het resultaat, een boerderij 
uit 1809,  met het wooncomfort van 2019 en dat volledig zonder gas. 

Boerderij uit 1809 
zonder gas wonen

het kan echt!

REFERENTIE

Boerderij Vollenhove

Hoog comfort niveau en  
eenvoudige installatie

REFERENTIE

Installatie
• Verwarmingsfolie voor 
 vloer en plafond
• Ontkoppelingsmat voor het 
 plaatsen van verwarmingsfolie
• Volledige aansturing dmv    
 touchscreen controller en 
 App voor smartphone of tablet
• Totaal m2 vloerverwarming 204m2

• Totaal m2 plafondverwarming 114m2
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ZonderGas.nu | Info@zondergas.nu | Otterkoog 20C 1822 BW, Alkmaar | +31 6 36061309

Voor MINDER dan  
€ 10.000 van het gas af!




