
Slimmer Wonen Zonder Gas

Waarom Slimmer Wonen Zonder Gas?

In 2050 moeten alle gebouwen van het aardgas af. 
Dat betekent op een andere manier verwarmen, warm 
water bereiden en koken. Het is onze missie om de 
overgang naar 100% gasloos te versnellen op een 
slimme en duurzame manier. 

• Meer comfort

• Lagere energiekosten

• Waardevermeerdering voor uw woning

Onze aanpak
Geen mens is gelijk en geen gebouw is standaard. Wij 
gaan graag de uitdaging aan om met u de combinatie 
van producten te vinden die het beste past bij uw 
budget, uw woning en natuurlijk uw comfortwensen. 

Samen met onze partners kunnen wij uw woning heel 
slim maken door vele apparaten aan te sluiten op de 
‘smart home box’. Raamdecoratie, verlichting en ook 
onze verwarming kunt u bedienen met de app op het 
moment dat u het wilt. 

Wij leveren niet alleen de producten maar kunnen u 
samen met onze partners ook volledig ontzorgen. 

Onze producten in vogelvlucht

Verwarm uw woning gelijkmatig met elektrische 
vloer-, wand- of plafondverwarming

Of haal het zonnetje in huis met Infraroodpanelen

Of kies voor Lamborghini ‘all-in one’ warmtepomp

Voor warm water zijn er verschillende oplossingen 
zoals de warmtepomp natuurlijk, maar kan ook 
voordelig met warmtepompboilers, slimme 
elektrische boilers of doorstroomtoestellen.

Wek duurzame stroom op met zonnepanelen

De stroom die u overhoudt kunt u voordelig opslaan 
op de 5 kWh thuisbatterij

En komt u toch nog wat stroom te kort op piekdagen 
dan kunt u met een energie-abonnement deze 
energie bij ons tegen kostprijs 100% groen verkrijgen. 

En heeft u een elektrische auto, dan kunt u goed uit 
de voeten met de slimme bi-directionele laadpaal

Dan hoeft u alleen nog maar te koken op inductie en 
u kunt zorgeloos uw gas vastrecht opzeggen en 
genieten van aanzienlijke waardevermeerdering van 
uw woning, een lagere energierekening en meer 
comfort. 


