CONTACT OPNEMEN

+

+

Interesse?

Enverion is een initiatief van:

Bel nu voor een afspraak 024 373 47 11

Duits Isolatie

of vul het aanvraagformulier in op

Eindelijk Zon

www.energieplusproject.nl.

Hello Sun
Rien Weijers Dakwerken

Enverion
Kerkenbos 10-36
6546 BA Nijmegen
024 373 47 11
info@enverion.nl

www.enverion.nl

Solesta Zonneboilers

MEER BESPAREN

Enverion werkt samen met:

ENERGIE PLUS PROJECT

ZONNEPANELEN
21% BTW voordeel

ZELF SAMENSTELLEN

+

ZONNEBOILER

subsidie maximaal € 1.062,-

GEVELISOLATIE

DAKISOLATIE

subsidie € 15,- p/m2

GLAS

subsidie € 25,- p/m2

subsidie maximaal € 45,- p/m2

BODEMISOLATIE

SPOUWMUURISOLATIE

subsidie € 5,- p/m2

+

WARMTEPOMP

subsidie maximaal € 2.300,-

COMFORTABELER WONEN

subsidie € 5,- p/m2

Beter wonen en meer besparen

one stop shop voor alle energiebesparende maatregelen!

Energie Plus Project

aan maatregelen die past bij jouw woning of (deel)wijk.

Een lagere energierekening, een beter energielabel, een

*Het pakket moet uit minstens twee energiebesparende maatregelen bestaan.

Enverion is een initiatief van Duits Isolatie, Eindelijk Zon,

Enverion regelt alles. Tot en met de subsidieaanvraag.

Hello Sun, Rien Weijers Dakwerken en Solesta Zonne-

Wij ontzorgen van A tot Z!

steen bijdragen aan het milieu én fijn en comfortabel

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN √

√ ÉÉN AANSPREEKPUNT

wonen? Enverion zorgt ervoor! Dankzij het Energie Plus

Synergie in energie

Project kun je namelijk zelf een pakket aan energie-

Voor welke voorzieningen je ook kiest, het rendement ligt

expertise. Om te voldoen aan de vraag naar isolerende

Meer weten?

besparende maatregelen samenstellen*. Denk bijvoor-

in de kracht van de combinatie. De kracht van Enverion is

en energiebesparende maatregelen (gestimuleerd vanuit

Op zoek naar het complete plaatje wat betreft energie-

beeld aan een zonneboiler, warmtepomp, zonnepanelen

tweeledig, namelijk maximaal rendement qua energie en

de overheid) heeft Enverion het Energie Plus Project

besparende maatregelen? Of het nu gaat om een tussen-

en bodem-, spouwmuur-, glas- en dakisolatie. Zelfs een

optimale kostenbesparing door efficiënt samenwerken.

ontwikkeld. Het Energie Plus Project bestaat uit verschil-

woning, twee-onder-een-kap, hoekwoning of vrijstaande

nul op de meter of een gasloos huis is mogelijk. Bij ons

Synergie in energie! Dit komt echter nog beter tot zijn

lende bouwstenen die je zelf kunt schuiven, stapelen

woning: beter wonen en meer besparen begint bij

vind je alles onder één dak. Dus geen tijdrovend uit-

recht als ook je buren meedoen. Als collectief van bijvoor-

en bouwen. De professionals van Enverion helpen jou

Enverion!

zoekwerk en geen afstemmingsproblemen, een langere

beeld een (deel)wijk profiteer je naast subsidies namelijk

en eventueel jouw buren bij de keuze voor energie-

Bel nu voor een afspraak 024 373 47 11 of kijk op

doorlooptijd en hoger uitvallende kosten. Enverion is dé

ook nog van diverse inkoopvoordelen.

besparende maatregelen. Zo kom je tot een pakket

www.energieplusproject.nl.

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN √

COMPLETE ONTZORGING √

√ ALLE DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK

√ MAXIMAAL RENDEMENT

boilers. Geavanceerde bedrijven met elk hun eigen

