21 nieuwbouw woningen in Heiloo

Duurzaam klimaatcomfort
in jouw nieuwe woning.
Klimaatpartner van Timpaan.

Het systeem in de praktĳk:

celsias.nl

efficiënt en eenvoudig.
De thermostaat is eenvoudig in het
gebruik door de duidelĳke symbolen en
het gebruiksgemak.

Totale ontzorging
We own it, you use it!
In je woning kies je voor het huren van de
installaties. Je hoeft zelf dus niet te investeren.
Celsias financiert, installeert en beheert de
installatie (warmtepomp, voorraadvat en
zonnepanelen). Je betaalt slechts voor het
gebruik ervan.

Voor een vast maandelĳks bedrag ben je
verzekerd van een goed werkend systeem.
Juridisch wordt het huren van een installatie
geregeld middels het opstalrecht dat
Celsias, eigenaar van de installatie, op de
betreffende woning zal vestigen.

Is er onderhoud nodig of een storing, ondanks
dat je het normaal gebruikt? Dan komen wĳ
langs om het op te lossen. Het onderhoud is
 Géén eigen investering
niet jouw probleem. Climate as a Service,
noemen we dat.

Toch zelf investeren?

 Inclusief onderhoud
 Meer comfort

 Gezonder leefklimaat
 Uiterst milieuvriendelĳk

Zonnepanelen voorzien jouw woning
van duurzame elektrische energie.

De zonnepanelen leveren energie die
jouw woning altĳd comfortabel kan
maken. Wanneer het vloersysteem op een
juiste manier wordt gebruikt, is het zeer
energiezuinig. De juiste temperatuur in elke
afzonderlĳke ruimte, in elk jaargetĳde: het
is mogelĳk. Je stelt hem één keer goed in
en je hebt er geen omkĳken meer naar.

Het koelen van je woning houdt in dat de
temperatuur in de woning ca. 5° verlaagd
kan worden ten opzichte van een woning die
niet gekoeld wordt. Een warmtepomp koelt
dus de woning, maar is geen airconditioning.
Wanneer je intrek in de woning neemt,
adviseren wĳ je over het optimale gebruik
van het systeem.

Het is ook mogelĳk om na oplevering het
Celsias
te kopen i.p.v.
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Warmtepomp verzorgt aanvoer
van verwarmd of gekoeld water
voor ruimteklimaat en tapwater.

Welkom in je nieuwe woning in BAZA Zuiderloo

Climate as a Service.

en de wereld van Celsias.

Printerstraat 22
1033 RT Amsterdam

Vloersysteem verwarmt
of koelt de woning.

De kamerthermostaat meet de
temperatuur in de woonkamer en op basis
van deze temperatuur zal het systeem
uw woning verwarmen of koelen. De
omschakeling tussen verwarmen en koelen
wordt automatisch geregeld afhankelĳk van
de binnen- en buitentemperatuur.

Eenvoudig te bedienen
thermostaat.

Telefoon 088 6068500
E-mail info@celsias.nl

Over Celsias

Disclaimer

Celsias financiert, installeert en
exploiteert klimaatsystemen voor
nieuwbouwwoningen. Dit doen wĳ
voor woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Met ons
Climate as a Service concept maken
wĳ de toegang tot duurzame
klimaatsystemen mogelĳk zonder
dat je deze zelf hoeft te bezitten.

De in deze brochure opgenomen
visualisaties dienen enkel ter illustratie.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen
verder geen rechten worden ontleend.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op! We
gaan graag met je in gesprek, geheel
vrĳblĳvend uiteraard.

Jouw klimaatsysteem:

zo werkt het.
In plaats van radiatoren beschikt je woning over
een vloersysteem voor verwarming en koeling.
Dit is niet alleen uiterst comfortabel, maar ook
beter voor je gezondheid en het milieu.

De energie die deze warmtepomp
nodig heeft om warmte en koeling
te leveren, komt vanuit de bron die
Celsias voor je aanbrengt.

De woning is gasloos gebouwd. Dat betekent
dat de energie voor het vloersysteem ergens
anders vandaan komt. Dit is waar Celsias komt
kĳken. Wĳ plaatsen een warmtepomp in je
woning die verwarming en koeling levert. En jou
voorziet van warm tapwater.

Zonnepanelen op je woning zĳn er om
te voldoen aan de duurzaamheidseisen. Je kunt de opbrengst van de
zonnepanelen gebruiken voor jouw
eigen huishouding en kan daarmee
de energierekening verlagen.

Voorbeeld van een Celsias klimaatsysteem:

Totale ontzorging
We own it, you use it!
In je woning kies je voor het huren van de
installaties. Je hoeft zelf dus niet te investeren.
Celsias financiert, installeert en beheert de
installatie (warmtepomp, voorraadvat en
zonnepanelen). Je betaalt slechts voor het
gebruik ervan.

Voor een vast maandelĳks bedrag ben je
verzekerd van een goed werkend systeem.
Juridisch wordt het huren van een installatie
geregeld middels het opstalrecht dat
Celsias, eigenaar van de installatie, op de
betreffende woning zal vestigen.

Is er onderhoud nodig of een storing, ondanks
dat je het normaal gebruikt? Dan komen wĳ
langs om het op te lossen. Het onderhoud is
niet jouw probleem. Climate as a Service,
noemen we dat.

Toch zelf investeren?
Het is ook mogelĳk om na oplevering het
klimaatsysteem van Celsias te kopen i.p.v.
te huren. Neem daarvoor contact met ons
op. Wĳ informeren je graag over de
mogelĳkheden.

Voorraadvat voor
warm tapwater.
Zonnepanelen voorzien jouw woning
van duurzame elektrische energie.
Warmtepomp verzorgt aanvoer
van verwarmd of gekoeld water
voor ruimteklimaat en tapwater.

Vloersysteem verwarmt
of koelt de woning.

Climate as a Service.

Eenvoudig te bedienen
thermostaat.
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exploiteert klimaatsystemen voor
nieuwbouwwoningen. Dit doen wĳ
voor woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Met ons
Climate as a Service concept maken
wĳ de toegang tot duurzame
klimaatsystemen mogelĳk zonder
dat je deze zelf hoeft te bezitten.

De in deze brochure opgenomen
visualisaties dienen enkel ter illustratie.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen
verder geen rechten worden ontleend.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op! We
gaan graag met je in gesprek, geheel
vrĳblĳvend uiteraard.

