Slim bezit van jouw e-home
Zorgeloos genieten van een duurzaam
energiesysteem met THE FCTR E / ZON
PROJECT Appartementen - Nieuwe Dorp
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Slim bezit van een duurzaam en
modern energiesysteem

Jouw e-home wordt straks verwarmd door een warmtepomp die is aangesloten op een
collectieve bodembron. De bodembron bestaat uit meerdere lussen waar water
doorheen loopt. De lussen gaan meer dan 150 meter diep de grond in onder het
complex. De bodembron wordt gebruikt om warmte uit halen in de winter. In de zomer
wordt de warmte van het huis terug gestopt in de bodembron, waarbij er tegelijkertijd
ook gekoeld wordt in de woning.
Wonen in een duurzame woning betekent daarom comfortabel wonen in een huis dat
zelf zorgt voor een constante aangename temperatuur. Warm in de winter en koel in
de zomer. Dat noemen we genieten van duurzame luxe.

Ervaar de voordelen van THE FCTR E / ZON en een behaaglijk klimaat in uw
woning. Geniet zorgeloos van een duurzaam, comfortabel huis voor een vast
bedrag per maand met het e-home membership. Investeren in dure apparatuur
is niet nodig. Je kunt bij ons de apparatuur huren waardoor wij instaan voor de
apparatuur en u door ons volledig wordt ontzorgd.
Zekerheid: Onze e-home experts adviseren en ontwerpen een
membership op maat. Jij bent verzekerd van de beste technologie en de
meest efkciënte apparatuur voor jouw e-home.
Flexibel: Met het membership huur je alle apparatuur voor een vast laag
bedrag per maand en kun je tussendoor opzeggen, upgraden of overzetten.
De apparatuur liever kopen en in eigen beheer hebben? Dat kan ook. Vraag
Ten Brinke Bouw naar de voorwaarden.
Zorgeloos: Na de professionele installatie door onze eigen monteurs wordt
jouw huis op afstand gemonitord. Onderhoud aan apparatuur wordt door
ons volledig verzorgd met het Service membership.
Dus THE FCTR E / ZON is de toekomstige leverancier van jouw e-home. Op de
volgende pagina’s lees je meer over THE FCTR E / ZON, de werking van de
apparatuur, de monitoring, het onderhoud en de kosten van jouw e-home.

Wie is THE FCTR E / ZON?
THE FCTR E / ZON is uw betrouwbare warmteleverancier. Om
onze gezamenlijke CO2-uitstoot terug te brengen, ontwikkelen
wij duurzame, gasvrije energieoplossingen voor het verwarmen en
koelen van gebouwen en leveren van warm water. Duurzame en
hernieuwbare energie uit de bodem en de zon, vormt de basis voor
al onze energie systemen. We bedenken, bouwen, beheren
collectieve energiesystemen in heel Nederland en regelen alles
eromheen. Zo brengen we een duurzaam en gasvrij Nederland
iedere dag een stapje dichterbij.

www.thefctre.com
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Eén systeem, twee componenten
Het energie-systeem in jouw woning bestaat uit twee componenten; de
warmtepomp en de boiler. Samen zorgen ze voor verwarming en warm tapwater.
THE FCTR E / ZON levert en beheert de componenten. Alle componenten met
betrekking tot de warmtepomp zijn van de Zweedse fabrikant NIBE, marktleider
op het gebied van energiezuinig comfort in verwarming, koeling, warm tapwater en
ventilatie. De installatie na de warmtepomp (lees het afgifte systeem, zoals de
vloerverwarming) is uw eigendom. De warmtepomp en de bodembron zijn
eigendom en de verantwoordelijkheid van THE FCTR E / ZON.

Schematische weergave water-water opstelling met boring

Verwarming en koeling
Jouw woning is voorzien van vloerverwarming en koeling. De hiervoor benodigde
warmte wordt aangevoerd via een collectieve bodemlus in combinatie met een
NIBE water-water warmtepomp. Via een warmtewisselaar haalt de warmtepomp
in de winter warmte uit de bodem. Hiermee wordt jouw woning comfortabel warm.
De NIBE warmtepomp werkt als een koelkast met een compressor, waarbij de
binnenkant van de koelkast vergelijkbaar is met de grondboring en de achterkant
van de koelkast vergelijkbaar is met je vloerverwarming. Jouw woning is hierdoor
comfortabel te verwarmen. Op warme dagen is de woning te koelen tot enkele
graden lager dan de buitentemperatuur.
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Tapwater
De woning heeft een NIBE warm tapwater boiler van 180 liter. Met deze boiler kan je een flinke tijd douchen, maar
de douchetijd is wel afhankelijk van de grootte van de douchekop. Met een 180 liter boiler geldt in combinatie met
een:
Bespaar douche (6 liter per minuut)
ca. 8 douchebeurten van 8 minuten
Normale douche (9 liter per minuut)
ca. 5 douchebeurten van 8 minuten
Regen douche (14,4 liter per minuut)
ca. 3 douchebeurten van 7 minuten
Het is ook mogelijk om de gewenste temperatuur van het vat te wijzigen via de standen 'eco', 'normaal' en 'comfort'.
Standaard staat de boiler op 'normaal' en verwarmt de boiler éénmaal per dag op. De boiler geeft daarmee
voldoende warm tapwater voor een gemiddeld gezin. Wanneer de sensoren in het boilervat registreren dat de
watervoorraad onder de gewenste temperatuur komt, warmt hij automatisch op. Het hete water mengt met koud
water. Met deze standen bepaal je hoeveel warm water van 40ºC je hebt.
In het geval dat het warme water in het boilervat volledig op is, duurt het ongeveer
anderhalf uur totdat het water volledig is opgewarmd.

Componenten

Warmtepomp water-water
NIBE F1255-(6)8 PC met een
geïntegreerde 180 L boiler

Bovenstaande apparatuur is ter indicatie, per woning wordt een systeem op maat gemaakt. De afmetingen van de
warmtepomp zijn h x b x d: 1800 x 600 x 620 millimeter.

Hoe werkt het?
Membership en leveringscontract
De warmtepomp en de boiler samen vergen goed beheer om optimaal te kunnen
functioneren. Het eigendom en beheer van deze installatie is daarom in een voor
van huur/lease in een Membership Contract bij THE FCTR E / ZON ondergebracht.
Met het Membership hoef je zelf niet te investeren in de apparatuur. In plaats
daarvan betaal je een vast maandelijks bedrag. Het membership is opzegbaar en
wordt daarom niet gezien als lening. Zo kun je je maximale hypotheek voor andere
aanpassingen in het huis gebruiken.
Service en garantie zijn daarbij inbegrepen en daarmee heb je constant comfort in
jouw woning met altijd de juiste temperatuur en ben je klaar voor de toekomst met
techniek van de hoogste kwaliteit. Wil je toch liever de apparatuur kopen, dan kan
dit ook in combinatie met ons Service en Onderhoud Membership van € 17,75 per
maand. De apparatuur wordt dan jouw eigendom. In de algemene voorwaarden lees
je meer over de voorwaarden van dit type membership.
De warmtepomp maakt gebruik van bronenergie: water met een temperatuur van
zo'n 9 graden. Deze energie wordt geleverd door ons aan jou geleverd uit het
bodembronssysteem. Deze levering valt onder de warmtewet, je sluit hiervoor met
ons een leveringsovereenkomst. Voor het gebruik van bronenergie betaal je alleen
vastrechten, het verbruik is om niet. De vastrechten worden maandelijks
gefactureerd. De tarieven voor vastrechten worden conform de warmtewet
vastgesteld.

Kosten voor energie
Naast energiekosten voor de warmtepomp heb je nog energiekosten voor het
gebruik van je eigen apparaten in huis, zoals je televisie, wasmachine,
wasdroger, verlichting, etc.. De kosten hiervan kan je zelf beïnvloeden en
noemen wij de reststroom rekening af te rekenen met je energie leverancier.
Samengevat zijn de maandelijkse kosten van je e-home als volgt opgebouwd:

Membership Contract
Dit bedrag bestaat uit het Service en Onderhoud Membership in
combinatie met de huur van de warmtepomp. Kies je liever voor koop
van alle apparatuur dan betaal je maandelijks alleen het Service en
Onderhoud Membership.

Verbruikskosten van de warmtepomp
en overig huishoudelijke elektriciteit
Je betaalt deze aan een zelfgekozen energieleverancier.

Monitoring en onderhoud
Bij het Membership hoort een Service membership Contract van € 17,75 per
maand. Alle apparatuur wordt door THE FCTR E / ZON onderhouden.
Onderdelen worden zo nodig gerepareerd en vervangen. Het hele jaar door
monitoren we de werking van je energiesysteem en zorgen wij voor een
optimale werking van het systeem. Hierdoor hebben we zicht op eventuele
(aankomende) gebreken en heb je garantie op de apparatuur, zie ook de
Algemene Voorwaarden op onze website. Daarnaast houdt THE FCTR E / ZON
je middels een rapportage op de hoogte van je energieverbruik van de
installatie, geven we je energiebesparende tips en houden we je als Member
op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen.

Het e-home pakket voor
jouw woning
Geen huis en geen huishouden is hetzelfde. In het project
Nieuwe Dorp geldt een standaard aanbieding. Bewoners
kunnen nog kiezen voor de uitbreiding optie.
Dit zijn de bouwstenen van het all-electric-pakket van het
E-HOME op Nieuwe Dorp in ZOETERMEER:

Impressie woning Nieuwe Dorp

Meer comfort en
luxe met een waterwater warmtepomp
Gelijkmatige temperatuur

Warmtepomp
Water-water, 6.0 kW met passieve koeling
Boilervat (geïntegreerd)
180 liter

Volledig gasloos met
behoud van alle luxe
Verwarmen en koelen
Volledige ontzorging

Jouw membership
ALL-IN MEMBERSHIP
€ 17,75 per maand
Incl. financiering, service, monitoring & onderhoud

HUUR WARMTEPOMP
€ 76,55 per maand

Vastrecht tarief voor zeer lage temperatuur en koude levering*
€ 18,15 per maand
TOTAALKOSTEN € 112,45 PER MAAND TE BETALEN
AAN THE FCTR E / ZON

VERBRUIK ELEKTRA VIA ENERGIE LEVERANCIER

Alle prijzen zijn inclusief BTW, deknitieve prijzen worden vastgesteld op het moment van aangaan membership contract.
*Vastrecht wordt afgerekend conform ACM tarieven, prijspijl 2020. De leveringsovereenkomst wordt aangegaan met onze zusteronderneming ZON
B.V. De bodembron wordt via ZON geëxploiteerd. Op het membership en de huur van de warmtepomp zijn de algemene voorwaarden van THE
FCTR E van toepassing.

Veel gestelde vragen
Hoe werkt een warmtepomp?
De NIBE warmtepomp werkt als een koelkast met een compressor, waarbij de binnenkant van de koelkast
vergelijkbaar is met de grondboring en de achterkant van de koelkast vergelijkbaar is met je vloerverwarming.
Jouw woning is hierdoor comfortabel te verwarmen.

Wat is de watercapaciteit van de boiler in verband met een stortdouche?
Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee de douchekop water afgeeft en kan per type stortdouche verschillen.
Na inmengen van koud water heeft de boiler ca. 300 liter douchewater achtereen beschikbaar.

Hoe warm is het water?
Het tapwater in de boiler wordt standaard op tussen de 50ºC en 58ºC graden gehouden.

Hoe zit het met de onderhoudskosten wanneer je het koopt?
Je hebt de mogelijkheid om een service membership af te nemen. Het eerste jaar is daarin verplicht voor de
verdere afstemming van jouw pomp. Daarna is het maandelijks opzegbaar en val je terug op fabrieksgarantie. Het
vastrecht voor warmte en koude zal voor 30 jaar zijn.

Wat is de garantietermijn van de warmtepomp wanneer ik hem koop?
Indien je het service membership aanhoudt is de garantietermijn 15 jaar. Wanneer je opzegt val je terug op
fabrieksgarantie. Dit is de wettelijke termijn van 2 jaar.

Wie is eigenaar van het systeem?
Het energiesysteem is van the FCTR E en ZON. De bron blijft eigendom van ons en wordt 30 jaar onderhouden
door ons. Je huurt van ons een warmtepomp inclusief boilervat. Wil je de liever warmtepomp en het vat kopen?
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Componenten huur/leasebedrag?
Het huurbedrag gaat volgens een annuïteiten berekening en bestaat uit een deel rente, een deel afschrijving en
aflossingen. De rente die wij rekenen is 5%.

Wat is de afkoopsom als ik tussentijds de installatie overneem?
Die wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde en hangt af van wanneer je hem overneemt. Juridisch is het
contract een huurcontract; een belangrijk voordeel waardoor jij geen BKR registratie krijgt. Wanneer je de besluit
dat je de installatie wilt overnemen kijken we naar de waarde van het apparaat op dat moment.

Voordelen voor de koper?
Bij koop betaal je direct voor de pomp en de boiler en wordt het jouw eigendom.
Bij huur blijft de pomp ons eigendom. Bij huur heb je geen hoog aankoop bedrag
en kun je het abonnement op de pomp eenvoudig opzeggen of overdragen
wanneer je verhuisd.

Wat zijn de verwachte energiekosten?
Dit is afhankelijk van het huishoudelijk gebruik en de grote van de woning. Om
een indicatie te geven verbruikt de warmtepomp ca. 1700 tot 1800 kWh bij
standaard verbruik van een 2 persoons huishouden in appartementen van een
oppervlakte tussen de 60 en 80 m2. Hieraan kunnen geen rechten ontleend.

Heb je nog vragen?
Via www.thefctre.com/nl/member
vind je alle praktische en technische
zaken, zoals handleidingen van de apps,
de NIBE-handleidingen van de Nibe
warmtepomp en de handleiding van
de omvormers. Ook vind je hier tips
voor gebruik.

THE FCTR E
Gedempt Hamerkanaal 31
1021KL Amsterdam

+31 20 215 9303
info@thefctre.com
www.thefctre.com

