Hybride installaties zijn een spijtvrije oplossing voor woningen
in wijken waar het gasnet niet binnen 15 jaar vanaf nu verwijderd
wordt. Hierdoor ontstaat meteen een flinke reductie van aardgasverbruik en daarmee uitstoot van CO2. Plus een fors voordeel
voor de bewoner in de vorm van een lagere energierekening.
Bespaarpompplus biedt woningcorporaties een unieke
totaalpropositie:
10 jaar lang gegarandeerde gasbesparing tegen
een scherpe aanvangsinvestering en een vaste jaarlijkse
onderhoudsvergoeding.
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Deze totaalpropositie richt zich op eengezinswoningen van na 1973,
die nu al over mechanische afzuiging beschikken. En waarbij
de ventilatiebox zich naast de combiketel bevindt.

MONITORING OP AFSTAND

APP VOOR DE BEWONER

Bespaarpompplus biedt deze unieke totaalpropositie aan woningcorporaties
aan door een exclusieve samenwerking met Inventum. Speciaal voor corporaties ontwikkelde Inventum de Bespaarpompplus. Met extra functionaliteiten
voor monitoring op afstand. Daardoor hebben de onderhoudspartners
van Bespaarpompplus perfect zicht op het functioneren. Hierdoor komen
onderhoudspartners nooit onnodig te vroeg of te laat maar precies op tijd
in actie. In principe volstaat één gepland onderhoudsmoment per 2 jaar.
In het tussenjaar vervangt de huurde zelf het filter, met ondersteuning
op afstand door Bespaarpompplus.

Wat levert dit op?
• Gegarandeerde gasbesparing van gemiddeld 		
65% op het verbruik van ruimteverwarming. 		
Ongeveer 530 m3 per jaar
• Verlaging van de energierekening van
de huurder met gemiddeld € 200 per jaar
• Reductie van gemiddeld ruim 500 kg CO2 		
per jaar per woning, die gedurende de looptijd
van het contract verdubbelt naar gemiddeld
900 kg CO2 per jaar
• Gezonder binnenklimaat doordat
het systeem feedback geeft aan bewoners
en Bespaarpompplus voor optimale werking
Door exclusieve en efficiënte samenwerking
is de investering scherp: € 4.500 inclusief btw
na benutting van ISDE plus € 100 inclusief btw
per woning per jaar voor het gegarandeerde
onderhoud.
Bespaarpompplus is een dochteronderneming
van Atriensis innovatie. Bespaarpompplus
werkt samen met Inventum en Interduct
aan opschaling van de toepassing van hybride
warmtepompen in de corporatiesector.
Meer weten?
Neem contact op met Linda Groenen
info@bespaarpompplus.nl
040 7501542
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