BEWONERSINFORMATIE HOF VAN PAMPUS
HOOFDDORP
Duurzame energie geeft bijZONder wooncomfort
Uw woning wordt door een centrale collectieve technische installatie van ZON
op een duurzame manier voorzien van verwarming, warm water en
comfortkoeling. Uw woning heeft geen gasaansluiting. Met de keuze voor een
woning in complex Hof van Pampus kiest u automatisch voor ZON als
energieleverancier. ZON levert aan u:
•
•
•
•

Warmte
Koeling
Warm water
ZonneStroom *

Comfort
De installatie verwarmt of koelt uw woning gelijkmatig en vanuit de volledige
vloer, zonder luchtstroming (tocht) en met veel minder stofdeeltjes in de lucht
t.o.v. traditionele verwarmingssystemen. De installatie zorgt voor een
comfortabel en gezond binnenklimaat.
U kunt uw woning naar wens verwarmen of verkoelen. Bij comfortkoeling is de
binnentemperatuur enkele graden lager dan buiten, dat is een PLUS in uw
wooncomfort. U regelt de temperatuur in uw gehele woning zelf met een
kamerthermostaat. U kunt zelf kiezen tussen verwarmen of koelen.
Uw woning is goed geïsoleerd. Goede isolatie betekent dat uw woning in de
winter langzaam afkoelt en in de zomer langzaam opwarmt. De installatie
functioneert het beste als u de ingestelde temperatuur dag en nacht gelijk
houdt.
Goed om te weten
•
U betaalt maandelijks uw vastrecht en een verbruiksvergoeding. De
tarieven worden conform de warmtewet vastgesteld. Jaarlijks vindt er
een afrekening plaats, afhankelijk van uw verbruik dient u bij te betalen
of krijgt u een deel van uw voorschot terug. Uw verbruiken kunt u
inzien via ik.bijzon.nl.
•
Uw woning wordt via de vloer op temperatuur gehouden. De
vloerbedekking moet de warmte die via de vloer in de woning komt,
door kunnen geven. Houd de vloer zoveel mogelijk vrij en controleer bij
de keuze van vloerbedekking of deze geschikt is voor vloerverwarming.
•
Om gebruik te kunnen maken van onze zonnestroom sluit u een
separate overeenkomst af.
•
U dient zelf een overeenkomst af te sluiten met een stroomleverancier.
Voor een aantrekkelijke aanbieding kijkt u op
www.greenchoice.nl/hofvanpampus.
*Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het document ‘Collectieve
ZonneStroom installatie Hoofddorp Hof van pampus’
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