
hybride

waterzijdig inregelen

all electric

no regret

waterstofgas

warmtepomp

aardgasvrij

radiatorfolie

warmtekoude opslag

HR++ of triple

biogas

ventilatie 
warmtepomp

ecovat

klimaat ontkenner

luchtdicht

klimaat drammer

decentrale wtw

houtpellets

restwarmte

inductie

mechanische 
ventilatie

gordijnen

expert

voorzetglas

oude diepvries

raamfolie spouwmuur isolatie

zonnepanelen

wind energie zeespiegelstijging

oude cv ketel

bodem isolatie

vloer isolatie
buis isolatie

koudebrug

tochtborstels

bomen kappen 
hagelstenen

opwarming

radiator ventilator

condens

terugverdienen

subsidie

slechtste land

koploper

import gas

verkeer

boeren

vliegschaamte

ik wacht ffventilatie

tocht

koudeval

garantie

sloffen

cooker

offertes

ik wacht ff

vlaswol

truien dag

vlees

slimme meter

warmteweerstand

geothermie
powerwall

sluimergebruik

opslag

circulair

biobased
thermostaatknop

trias energetica

beperk de vraag

comfort

onderhoud

inductie

energielabel

CO2

graaddagen

schimmels

vloerverwarming

verhuizenhybride
gevel isolatiewaarde vermeerdering

tocht strips

ijskappen pomp schakelaar regendouche

smoesjes

leem

HSB

helofyten filter



ISOLEER
beperk je vraag naar energie

VENTILEER
met terugwinning van warmte

VERWARM
duurzaam en dichtbij
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kleine beetjes helpen
LED verlichting
A+++ witgoed
standby uit
ketel temperatuur
ventilatie box

comfort en besparing
vloer, bodem, 
dak (koud, omgekeerd),
hybride warmtepomp
ventilatiebox, kierdichting,
decentrale WTW

idealen & geld
NOM, passief, nul energie, 
klimaat neutraal, gasloos 

DOEN 
spouwmuur isolatie
enkel glas vervangen
zonnepanelen

��

natuurlijk moment
onderhoud en verhuizing
dubbel glas, kozijn, dak, gevel, 
LTV, CV, infrarood,
volledige warmtepomp, WTW, 
douche WTW

BESTAANDE BOUW

demontabel, recyclebaar, natuurlijk
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kleine beetjes helpen
vliegen en vlees
wassen en wandelen

beter
warmtebron delen
materiaal recyclebaar
beton en baksteen
Accoya hout
CIS panelen

extreem
off grid
eigen waterbron
helofyten filter
vuil water afvoer
eigen eten

DOEN 
isolatie
zonnepanelen
ventileren en koelen
terugwinnen warmte en water
warmte duurzaam & dichtbij 
oriëntatie, locatie
demontabel

best
delen van ruimtes en apparaten 
compact bouwen
natuurlijk materiaal
leem en strobalen
houtvezel, glasschuim, 
EPDM, houten leien en goot
ijskelder

NIEUWBOUW

kennis, tijd, zelfwerkzaamheid en geld
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