
duurzaam verbinden

Verwarm 
uw woning 
duurzaam!

Bespaar flink op uw energierekening, stap van het gas af in uw woning. Enerless helpt u hier 
graag bij. Ontdek nu hoeveel u kan besparen met een duurzame warmtepomp in uw woning. Wij 
adviseren u graag over de warmtepomp die het beste bij uw ambities past.

Bespaar met een warmtepomp! 

Met een warmtepomp maakt u uw CV-installatie 
in 1 handomdraai duurzaam. 

Een warmtepomp kan zorg dragen voor alle 
verwarming of verkoeling van uw woning, of 
voor een deel. De keuze is aan u. Eén ding is 
zeker; u gaat goed profiteren van uw besparing 
in gas! 

Volledige-, hybride- of ventilatie-warmtepomp: 
ieder type warmtepomp heeft zo zijn eigen 
voordelen, in investering en rendement. Maar 
welk type past bij u? En waar moet u op letten? 

Wij adviseren u graag over de warmtepomp die 
het beste bij uw woning én budget past. 

Bewezen technologie

Energiebesparing speelt een steeds grotere rol 
in de wereld. In Nederland bestaat nu de ambitie 
om af te stappen van het fossiele aardgas, om zo 
de CO2-uitstoot met 50% te dalen vóór 2030.  
 
Een goede eerste stap naar het (deels) afstappen 
van gas is het inzetten van warmtepompen. 
 
Warmtepompen worden in vele landen al 
meer dan 30 jaar toegepast en hebben hun 
meerwaarde al ruimschoots aangetoond in het 
gasloos koelen en verwarmen van woningen.

Door over te stappen op een warmtepomp 
draagt u bij aan een duurzamere wereld voor 
vandaag én morgen!
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Een warmtepomp..

• Vermindert uw gasgebruik deels of zelfs: geheel

•	 	Verdient	u	altijd	terug,	zeker	met	ISDE-subsidie

• Biedt uitkomst voor zowel nieuwbouw 
      als bestaande bouw

•	 Werkt	optimaal	bij	goede	isolatie

• Combineert goed met zonnepanelen

Uw kansen in kaart 

Wilt u graag meer weten over de kansen die een 
warmtepomp u biedt in uw woning? 

Enerless brengt uw mogelijkheden en 
besparingspotentieel graag voor u in kaart. 

Hoe past  een warmtepomp bij uw type woning 
en uw verduurzamingswensen? En welk type 
warmtepomp is dan geschikt voor uw woning?

In het gesprek bespreken wij de kenmerken van 
de verschillende warmtepompen. Evenals de 
wijze waarop deze het beste tot zijn recht komt 
in uw woning.

Maak een afspraak!  
Wij maken graag kennis! Op basis van een eerste 
kennismaking brengen wij uw kansen globaal in kaart. Dit is 
een kosteloos advies dat u van ons ontvangt. 

Maak dus snel een afspraak of win meer informatie in via 
085 8771359 of hklooster@enerless.nl. 

U bepaalt de koers, samen maken we er een succes van!.  

Enerless: Duurzaam Verbinden 
 
Enerless adviseert niet alleen particulieren in het efficiënt 
omgaan met energie en het opwekken van eigen energie, 
maar ook ondernemers en gemeentes. Als allround 
energieadviseur ondersteunt Enerless van advies tot 
realisatie. 

Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke 
benadering. U heeft altijd uw eigen energieadviseur. 
Hij/zij staat voor u klaar in het beantwoorden van uw 
warmtepomp-vragen en andere energiebesparingszaken.

085 8771359

hklooster@enerless.nl

www.enerless.nl/contact
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“Het meest duurzame 

gas, is het gas dat 

u niet gebruikt. Uw 

nieuwe warmtepomp 

maakt daarin hét 

verschil!”

Hendry Klooster – Directeur Enerless


