
PRIJSSTELLINGEN
Prijsstellingen gaan uit van een geleverde en geplaatste energiebesparende maatregel. 
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW en na een (eventuele) subsidie. De genoem-
de normbedragen staan vast voor deze campagne. Er kunnen extra kosten ontstaan 
indien er bijvoorbeeld een geveldoorvoer gemaakt dient te worden. 

CO2 BESPAREN
Gezien dit bijzondere initiatief en de ontstane CO2 reductie levert Duurzaam Den Haag 
een extra financiële bijdrage van ongeveer € 15,- per zonnepaneel. Op de installatie 
van een warmtepomp ongeveer € 150,- afhankelijk van de besparing op het gasver-
bruik. Deze gemeentelijke bijdrage is niet opgenomen in deze folder genoemde prijzen 
en is dus een extra. Energy Guards bemiddelt in de aanvraag. 

AANMELDEN:
VIA DE WEBSITE: VREDESTEIN.ENERGYGUARDS.NL
TELEFONISCH: 070 - 310 63 03

DOE MEE 
MET HET STRAATINITIATIEF
LAAN VAN VREDESTEIN
EN VERDUURZAAM UW HUIS!

BURENKORTINGEN 
3 - 5 woningen: 5% 
6 - 10 woningen: 7.5%
meer dan 10 woningen: 10%
De korting wordt gegeven op de materiaalkosten

ZEESLUISWEG 67
2583 DP DEN HAAG
T:  070 - 310 63 03
M: INFO@ENERGYGUARDS.NL



ZONNEBOILER 
Heeft u een sportief gezin dat veel doucht, 
dan kunt u op het gasverbruik besparen 
door te kiezen voor een zonneboiler.  
Wij werken met installaties van HRSolar een 
regionaal bedrijf. Het warme water dat met 
de zon wordt gemaakt wordt opgeslagen in 
een zonneboiler. 
HRsolar zonneboiler standaard installatie 
vanaf : € 2.625,- 

HOUD DE WARMTE BINNEN MET DUBBEL GLAS 
Wij hebben ondertussen de mogelijkheden bekeken! Het goede nieuws is dat wij in 
de bestaande kunststof kozijnen nieuw dubbel glas (HR++) kunnen plaatsen. Het tocht 
probleem kunnen wij oplossen door speciale winddrukgeregelde roosters te plaatsen.  
Deze oplossing zorgt voor een goede ventilatie en voldoende frisse lucht. 
Bedrag HR++ dubbel glas per m2 : € 165,-   

ZONNEPANELEN 
Met een set van 8 volledig zwarte 
zonnepanelen produceert u ongeveer 
2250 KWh stroom per jaar. Wij bieden 
deze aan voor € 2.775,-. Dit bedrag is 
incusief de benodigde matererialen 
zoals de basis omvormer en arbeid 
maar exclusief BTW. De BTW is terug te 
vordenen bij de Rijksoverheid.
De terugverdientijd is 6 a 7 jaar. 

EEN NIEUWE WARMTEPOMP OP EEN BESTAANDE HR-KETEL  
U kunt ongeveer 35% besparen op uw gasverbruik door een nieuwe warmtepomp aan 
te sluiten op uw bestaande HR-ketel. Deze combinatie heet een hybride warmtepomp. 
Wij kunnen deze oplossing aanbieden voor 2.100 euro. Een investering die u mede van-
wege een landelijke subsidie in ongeveer 5 jaar terug kunt verdienen. 
Daikin Monobloc  : € 2.100,- voor een standaard installatie 
Besparing per jaar : 420,-

VERVANG UW CV-KETEL 
Een CV-ketel gaat gemiddeld 12 tot 15 jaar mee. Hoe ouder de CV-ketel wordt, hoe 
groter de kans op storingen. Een HR-ketel kent een hoog rendement en is zuinig met 
gas. Besparing op het gasverbruik kan oplopen tot 15%. 
CV installatie Intergas CW4 : € 1.725,- voor een standaard installatie

Uw huis verduurzamen?
Doe mee met ons straat initiatief!
De campagne gaat in per 1 juni en eindigt op 1 december 2019
Hoe meer buren meedoen, hoe hoger de burenkorting!

WARMTE & COMFORT
De cv-installatie (centrale verwarming) verwarmt uw woning en maakt warm tapwater 
(douchen). Een moderne variant dubbel glas isoleert uw woning beter en houdt de 
warmte binnen. Dit straat initiatief richt zich op uiteenlopende mogelijkheden om uw 
woning verder te verduurzamen.   

VAN HET GAS AF?
PLAATS EEN STAND ALONE WARMTEPOMP
Een energiezuinige lucht/water warmtepomp van Daikin zet warmte in de buitenlucht 
om in bruikbare energie voor het verwarmen van de huis en het bereiden van warm 
tapwater. Dat kan zelfs bij buitentemperaturen tot -20°C
Daikin Altherma 3 : € 5.185,- voor een standaard installatie 

PLUGWISE ZONE-REGELING
“Je doet niet met één schakelaar het licht in het hele huis aan, maar bij verwarming 
geldt dat wel. Eén thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur voor het hele 
huis. En dat terwijl je met een zoneregeling in elke ruimte apart de temperatuur kunt 
instellen.” De besparing op het gasverbruik kan oplopen tot zo’n 15% a 20%
Plugwise set voor 4 zones en 8 radiatoren :  Prijs  : € 995,-

De karakteristieke schuine daken in uw 
wijk zijn zeer geschikt om te profiteren 
van zonne-energie.  

SERVICE & ONDERHOUD  
Naast het reguliere jaarlijkse onderhoud bieden wij een nieuwe service aan. COEPower is 
de naam. De App analyseert meterstanden. Op basis van deze meterstanden kan worden 
gesignaleerd in hoeverre de geïnstalleerde apparaten al dan niet goed functioneren. 

Benut
de energie
van de zon!


