DUURZAAM WONEN,
VERTROUWD COMFORT

ONTWIKKELING,
REALISATIE EN
EXPLOITATIE VAN
DUURZAME WONINGEN

OP EEN VAN DE BESTE PLEKKEN IN HET OPKOMENDE HAARLEM-ZUID,
AAN DE ENTREE VAN DE BOERHAAVEWIJK, WORDT MOMENTEEL HARD
GEWERKT AAN DE VOORBEREIDING VAN EEN BIJZONDER WOONPLAN
MET DRIE ZELFSTANDIGE GEBOUWEN.

In het door water omsingelde nieuwbouwproject HAAVE, vind
je straks royale koop- en huurappartementen, comfortabele
grachtenwoningen, split level-stadswoningen, specials en een
woonblok dat in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
wordt uitgegeven.
Eveneens worden er op de hoek aan de Louis Pasteurstraat en
Floris van Adrichemlaan 14 grachtappartementen gerealiseerd,
waarbij op de begane grond een ruimte is gereserveerd van
circa. 50 m2 . Deze ruimte is bestemd voor een klein bedrijf of
een winkeltje.

HAAVE has it all!

KLIMAAT@HOME ONTWIKKELT MET
VASTE PARTNERS ZEER ENERGIE
ZUINIGE WONINGEN EN WOONWIJKEN
DESGEWENST MET FINANCIERING EN
INSTANDHOUDING.

DUURZAAM WONEN IN
EEN MODERN EN AANTREKKELIJK
TWEEDE STADSHART
VAN HAARLEM

Klimaat@home

EEN CONCEPT OM OP TE BOUWEN
VOOR DE ONTWIKKELING, REALISATIE EN EXPLOITATIE VAN DUURZAME WONINGEN
WERKT KLIMAAT@HOME SAMEN MET VASTE PARTNERS. HET DOEL VAN DE
SAMENWERKING IS DE REALISATIE VAN COMFORTABELE WONINGEN MET DE
BEST MOGELIJKE ENERGIEPRESTATIE WAARBIJ DE PARTIJEN DEZELFDE MISSIE
DELEN ALS HET GAAT OM DUURZAAMHEID EN HET ONTZORGEN VAN KLANTEN EN
EINDGEBRUIKERS. WAT BETEKENT DAT VOOR HAAVE?

DUURZAAM COMFORT MET GROTE
MATE VAN INDIVIDUALITEIT
Het comfort in je woning bepaalt in grote
mate ook je woongenot. Warm in de winter,
koel in de zomer, ruim voldoende warm water
en een gezond binnenklimaat.

FLEXIBEL COMFORT PER TYPE WONING
Een eigen boilervat in de woning zorgt ervoor dat je
altijd voldoende warm water voor handen hebt. De
grootte van het boilervat is afgestemd op het type
woning voor optimaal comfort. Het is ook mogelijk

Klimaat@home realiseert hiervoor een uitgekiend

te kiezen voor maximaal comfort met een groter

klimaatsysteem waarbij een centrale Warmte-

boilervat.

en Koude Opslag (WKO) zorgt voor duurzame
opwekking van warmte en koude. Met een kleine

VERWARMEN ÉN KOELEN

warmtepomp per woning in de technische ruimte,

Met vloerverwarming in de woon- en slaapkamers

regel je daarna je eigen optimale binnenklimaat.

verwarm je niet alleen, je kan er in de zomer je
woning ook mee koelen. Afhankelijk van het type

DUURZAME INSTALLATIES
HAAVE
De duurzame installaties die Klimaat@home
toepast bestaan uit een:
• Centrale grondgekoppelde warmte-/ en
koudeopwekking
• Individuele warmtepomp per woning
• Boilervat van 150, 210 of 300 liter warm
tapwater, afhankelijk van het type woning
• Vloerverwarming en koeling in alle
verblijfsruimten
• Gebalanceerde ventilatie met
warmteterugwinning
• Individuele ruimteregeling per
verblijfsruimte (optioneel en afhankelijk van
het type woning)
• Zonnepanelen
• Monitoringsysteem

woning of de individuele keuze die je maakt voor

zodat er altijd sprake is van een uitgebalanceerd

je eigen woning, is de temperatuur zelfs per ruimte

en gezond binnenklimaat. De WTW installatie wint

regelbaar. Het voordeel van vloerverwaring in

energie terug uit de ventilatiestromen wat weer een

de woning is dat er geen warme luchtstromen

gunstig effect heeft op je energieverbruik.

zijn. Deze luchtstromen worden soms ervaren
als tocht. En doordat er bijna geen radiatoren

DIRECT VOORDEEL UIT ZONLICHT

meer zijn is er minder ronddwarrelend stof, wat

Zonnepanelen op het dak van het woongebouw

weer gunstig is voor mensen met allergieën en

worden direct aangesloten op de meterkast van

luchtwegaandoeningen.

jouw woning. Het voordeel van de duurzaam
opgewekte energie komt dus direct ten gunste van

VENTILATIE MET WTW

de bewoners. Het aantal aangesloten zonnepanelen

Het ventilatiesysteem in jouw woning filtert de lucht

verschilt per type woning.

HAAVE IN HET KORT
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UITGEBALANCEERDE
VENTILATIE MET WARMTE
TERUGWINNING

MONITORING EN INSTANDHOUDING
De prestaties van de installaties worden
continu op afstand bewaakt door middel
van ons monitoringsysteem.

Klimaat@home

DUURZAAM WONEN,
VERTROUWD COMFORT
Wat doet Klimaat@home voor jou?
DUURZAAM WONEN EN
BESPAREN OP ENERGIEKOSTEN
Met Klimaat@home ben je verzekerd van een duurzaam
comfortsysteem in jouw woning. Hierdoor woon je niet
alleen comfortabel, door het inzetten van zonnepanelen
en energiezuinige componenten bespaar je ook nog
eens op je energiekosten.

UITGEBALANCEERD BINNENKLIMAAT
HOOG COMFORT
Doordat jouw woning voorzien is van vloerverwarming
kan je naast verwarmen jouw woning ‘s zomers ook
koelen. Het ventilatiesysteem in jouw woning filtert de
lucht zodat er altijd sprake is van een uitgebalanceerd
en gezond binnenklimaat.

EEN AANSPREEKPUNT
Klimaat@home betekent comfortabel wonen op
alle niveau’s. Dat doen we met een volwaardige
klantenservice waardoor je één aanspreekpunt hebt voor
al je woonzaken. Zowel praktisch als financieel. Wel zo
makkelijk.

EXPLOITATIEBEHEER
Klimaat@home doet het technische beheer van
de energie-installatie in jouw woning en vervangt
onderdelen als dat nodig is. Hierdoor ben je zeker van
comfort en zorgen we met een goed functionerende
installatie dat jouw energieverbruik zo laag mogelijk
kan zijn.

ZORGELOOS WONEN
MET KLIMAAT@HOME
Als eigenaar of huurder van jouw woning, leef je
straks in een comfortabel en duurzaam huis.
En omdat je graag zorgeloos wilt blijven wonen,
sluit je met Klimaat@home een voordelige
exploitatieovereenkomst waarmee het onderhoud,
de reparatie en eventuele vervanging van
materialen voor jouw duurzame installatie in één
keer zijn afgedekt in een maandelijks bedrag voor
een periode van 25 jaar.

Klimaat@home

SAMENWERKINGSPARTNERS
Bij Brink Climate Systems, gevestigd in Staphorst, wordt dagelijks aan innovatieve
oplossingen voor excellente lucht en een comfortabel binnenklimaat gewerkt.
Wereldwijd is Brink Climate Systems onderdeel van het beursgenoteerde
Centrotec AG waaronder 3.000 medewerkers zich specialiseren in energieefficiënte technologie voor gebouwen. De producten van Brink worden in
Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Brink is gespecialiseerd in ventilatie en
luchtverwarming van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud.

Geotherm is opgericht in 1997 en is gespecialiseerd in
WKO-technieken voor utiliteit en zonne- energie voor de
woningbouw. Zij zijn met hun ervaring al jarenlang een
gewaardeerd partner in de energiebranche.

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor
een energiezuinig binnenklimaat: warmte en warm water, voor zowel
woningen als utiliteit. Remeha ontwikkelt en produceert warmtepompen
sinds 1995. Remeha levert verticale bronsystemen, vloerverwarming,
regelingen en monitoring. De systemen zijn geschikt voor bestaande
bouw als nieuwbouw.

ENTRAS is ontstaan uit de overtuiging dat iedereen zou moeten
WE ARE IN THIS TOGETHER

bijdragen aan duurzaamheid. Om deze transitie te realiseren combineert
ENTRAS projectontwikkeling, waarin zij garanties geven, met organisatie
van de exploitatie, waarin zij deze garanties borgen. Hiervoor hanteren
zij een geheel eigen aanpak van verduurzaming van vastgoed.

Wilt u meer informatie?
Bezoek onze website of maak een
afspraak met één van onze adviseurs.
Klimaat@home
+31 (0)55 549 69 33
info@klimaatathome.nl
www.klimaatathome.nl

Bezoekadres
Kleveringweg 20
2616 LZ Delft

