
ALLES OVER duurzaam
wonen

Download de app van Technisch InstallatieBuro Woortman en ontdek hoe jij je woning duurzamer kan maken!
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Download gratis onze app en ontdek hoe jij je woning duurzamer kan maken
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Zonne-energie
Wat is het? Hoe werkt het? Wat levert het op?

ALLES OVER

Zonne-energie is hot! Maar wat veel mensen 
niet weten is dat je zonne-energie voor ver-
schillende doeleinden kunt gebruiken. Zo

zijn er panelen die stroom opwekken, maar ook collectoren die 
water verwarmen. De verschillen, de voor-
delen het het rendement van beide sys-
temen, leggen we graag aan u uit. Down-
load onze app en bekijk alle informatie
over zonnepanelen in een handige info
video! 

Check de video’s gratis in onze app

Niet verbouwen, maar wel verduurzamen? Dat kan! 
Door het toepassen van simpele oplossingen, kun je 
honderden euro’s per jaar besparen. Oplossingen 
waarbij je niet hoeft te verbouwen of dure installaties 
hoeft aan te schaffen. Door bijvoorbeeld je installatie 
op de juiste manier in te laten regelen, kun je al aardig 
wat besparen. Weten hoe het werkt en wat er nog meer mogelijk 
is? Check de video in de app!
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Check de achterkant van dit mini-magazine voor alle info

Beschikbaar in AppStore en Google Play store
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Thuiscomfort
Hoe domotica het leven makkelijker maakt

Een warmtepomp kan zijn energie uit de aarde 
halen of uit de lucht. Verschillende systemen, 
voor verschillende situaties. 

Wanneer is een warmtepomp de oplossing 
voor een duurzamere woning? Wat komt er 
allemaal kijken bij de plaatsing van een warm-
tepomp? En welk systeem is het beste geschikt 
voor jouw woning?

Onze “Alles over Warmtepompen” video geeft 
antwoord op al je vragen. Wil je na het bekij-
ken van de video nog meer informatie of wil 
je weten welke oplossing voor jou het meest 
geschikt is? Neem gerust contact op! Ook onze 
contact gegevens vind je gemakkelijk in onze 
app, of achterop dit mini-magazine.

In een slim huis zijn de huishoudelijke appara-
ten verbonden met internet. Ze zijn te bedienen 
met een smartphone of iPad en beschikken over 
zelflerende functies. Een slim huis maakt niet al-
leen het leven comfortabeler, maar indien nodig 
waarschuwen ze ook een zorgverlener als er iets 
mis gaat.



Download de app van Technisch InstallatieBuro Woortman en ontdek hoe jij je woning duurzamer kan maken!

D OW N L OA D nu snel
de app

De app van Technisch InstallatieBuro 
Woortman informeert je niet alleen over 
duurzamer wonen, maar geeft ook hulp bij 
meest voorkomende service vragen. Hoe 
vul je je CV ketel bij? Wat doe je wanneer je 
gootsteen verstopt is? Welke stappen moet 
je zetten als je een elektrische storing hebt? 
Onze app helpt je uit de brand! Natuurlijk 
kun je ook altijd contact met ons opnemen. 
We helpen je graag!

De Technisch InstallatieBuro Woortman 
app is verkrijgbaar voor iOS en Android en 
te downloaden in de App Store en Google 
Play store.

Download ‘em nu!

Technisch InstallatieBuro Woortman
Bloemakkers 41 - Gieten
T 0592 - 265 888 - info@tibwoortman.nl
www.tibwoortman.nl


