
Door allerlei technologische ontwikkelingen 

is de bouwplaats een complexe omgeving 

geworden. Er zijn steeds meer partijen betrokken 

bij werkzaamheden rond de onderliggende 

infrastructuur. Denk onder andere aan de realisatie 

van water, ICT en de energievoorziening. Omdat 

niet alle afspraken en werkwijzen altijd even goed 

worden vastgelegd, is de kans op faalkosten groot. 

Ook in de keten van warmte en koude opwekking 

tot afgifte, zitten verschillende demarcaties 

waarbij naadloze aansluiting essentieel is voor de 

energiezuinigheid van het systeem en uiteindelijke 

comfortbeleving in de woning of het gebouw.  

Oplossing voor verdergaande 
duurzaamheid en comfort
Met het vervallen van de verplichting  

woningen aan te sluiten op het gasnet is de  

weg vrij voor verdergaande duurzaamheid. 

Daarnaast geldt per 2020 nieuwe wetgeving 

aangaande de EPC welke wordt vervangen door 

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en 

spreken we tegenwoordig ook steeds vaker over 

de WELL Standaard. Bij dit laatste wordt er minder 

naar de technische aspecten van het gebouw 

gekeken, maar is vooral het welbevinden van de 

eindgebruiker het uitgangspunt. Hoe kunt u aan 

de eisen van deze tijd voldoen en welke energie 

systemen zijn het meest geschikt? Wij hebben  

voor u de meest praktische en slimme oplossing. 

Van opwekking tot afgifte van verwarming en koeling, u krijgt 
een energiezuinige totaaloplossing met prestatiegarantie en 
een lange technische levensduur. WTH, BRON | TECHNOLOGIE 
en Thermia hebben de handen ineen geslagen en doen er alles 
aan om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maak kennis 
met het comfort van deze samenwerking.
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Duurzaam 
comfort in één hand 



Een kennispartner aan uw zijde
Ons totaalconcept bestaat uit een bodem

energiesysteem, warmtepomp en vloerverwarming 

en koeling met daarbij behorende regeling. 

Naast een goede technische installatie profiteert 

u natuurlijk van onze kennis en heeft u een partij 

aan uw zijde die u het gehele realisatie traject uit 

handen neemt inclusief de nazorg. 

Het systeem is geschikt voor nieuwbouw, 

met name appartementencomplexen en 

utiliteitsgebouwen. Wij denken graag met u mee 

zodra uw project in de ontwerpfase belandt. 

Zo geven we maximaal invulling aan duurzaam 

comfort in woon en werkgebouwen en kunnen  

wij samen uw klanten optimaal bedienen.

 

Het concept bestaat uit:
•  Haalbaarheidsonderzoek  

(bodem, investering en EPC prestatie)

•  BRON|TECHNOLOGIE Bodemenergie  

systeem en EnergyHub

• Thermia Warmtepompen

•  WTH vloerverwarming en koeling  

inclusief regeling

• Systeemontwerp

• Volledige installatie

• Prestatiegarantie 

• Nazorg

 

 
 De voordelen voor u op een rij 

 • Bij uitstek geschikt voor gestapelde bouw

 • Koppeling mogelijk met ventilatie

 •  Koppeling mogelijk met zon, riolering, 

oppervlakte water, industriële reststromen

 • Geschikt voor zelfvoorzienende woningen

 • Compleet concept, turn key

 • Geen losse appendages, alles in één kast

 •  Door prefabricage minder kosten en een  

efficiënt proces 

 • In combinatie met totale regeling 

 

Onze referenties
• 11 Energie neutrale woningen Bloemerf Twello

• 46 NOM woningen Vrijwerkeren Zwolle

• Vrijstaande woningen, Meppel, Dronten, Abcoude

 

Contact
Neem vandaag nog contact met ons op!

WTH: 078 651 06 40
BRON |TECHNOLOGIE: 088 334 56 00


