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UITNODIGING
Klimaatmissie Nederland nodigt u

Wat is er allemaal aangepast in huis?

van harte uit om aardgasvrij te gluren

• CV installatie vervangen door

bij de buren Nico en Astrid Bakker.
Zij hebben recentelijk hun woning
helemaal verduurzaamd en stellen hun
woning open op zaterdag 18 januari
van 15.30 tot 18.00 uur.
Kom vrijblijvend langs en laat je
informeren en inspireren. Kom kijken
wat er allemaal gebeurt in je woning

(lucht/water) warmtepompinstallatie
inclusief boiler 300 liter
• Paneelradiatoren vervangen door
lage temperatuur radiatoren met
koelmogelijkheid
• 24 zonnepanelen geplaatst op schuine
daken en platte dak
• Oxygen frisse lucht toevoerpunten
geplaatst in woonkamer en de twee
slaapkamers

als je kiest voor aardgasvrij wonen.

• Nieuwe zuinigere mechanische

Overstappen op een aardgasloze woning:

• Ventilatiekanalen gereinigd en opnieuw

ventilatiebox geplaatst
met frisse lucht en gekoelde kamers
Nico en Astrid wilden graag hun oude CV
vervangen door een warmtepomp en tevens

afgesteld
• Energie-aansluiting verzwaard door
Stedin

hun woning comfortabeler maken. Gekoelde

• Nieuwe groepenkast geplaatst

kamers in de zomer en altijd frisse lucht in

• Waterzijdig inregelen van de installatie

de woning.

We zien u graag, tot de 18e! Een hapje en drankje staat voor iedereen klaar.
Adres: Nico en Astrid Bakker | Eschberg 22 | Amersfoort Vathorst

Klimaatmissie Nederland is dé organisatie in Nederland
die voor alle huiseigenaren een totaaloplossing biedt.
Van adviseren, inmeten, uitvoeren, controleren tot een
dynamisch onderhoudsplan voor jouw woning.
Geen gelegenheid om langs te komen de 18e, maar wel benieuwd hoe jouw woning ook
energievriendelijk en comfortabel kan worden gemaakt. Loop binnen bij het Klimaatmissie
Belevingscentrum voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek en een gratis Klimaatplan.

De 8 voordelen van wonen zonder aardgas.

Altijd de juiste
temperatuur in huis

Altijd grip op
je energiekosten

Je woning is
meer waard!

Altijd frisse lucht
in huis

Je woning besturen
met Klimaat-app

Binnen minder
geluid van buiten

Door besparing
investering betalen

Zelf je elektriciteit
opwekken

www.klimaatmissie.nl
Klimaatmissie Belevingscentrum | Wouda 13 | Winkelcentrum Vathorst

