Warmte en koude via uw eigen duurzame installatie of via
warmteleverancier Eteck
Warmteleverancier Eteck levert de duurzame warmte/koude installatie in de woning. Concreet
betekent dit warm tapwater, warmte om uw huis mee te verwarmen en koeling in de zomer. Bij
aankoop van de woning wordt de installatie standaard in een huurconstructie aangeboden. Net zoals
bij stadsverwarming bent u verder van alle lasten af. Het onderhoud van de installaties ligt bij Eteck
tijdens de huurperiode. Als meerwerkoptie kan de installatie gekocht worden en verzorgt Eteck het
onderhoud voor ten minste twee jaar.
Sommige mensen willen liever volledig ontzorgd worden terwijl andere mensen de duurzame
installatie volledig in eigendom willen en ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud willen
dragen. Daarnaast vraagt de duurzame installatie in de woning een investering die niet iedereen in
één keer kan of wil betalen. Daarom bieden wij in samenwerking met warmteleverancier Eteck twee
modellen aan om uw woning van warmte en koude te voorzien.

1.

Afname warmte/koude voor verwarming, koeling en tapwater via Eteck
Dit model is 1-op-1 te vergelijken met de traditionele situatie waarin u gas en warm water afneemt
van één van de landelijke energieaanbieders. Eteck legt de bodemlus en warmtepomp aan en
levert vervolgens warmte voor uw woning. Dit systeem in uw woning blijft eigendom van Eteck en
u sluit hiervoor een gebruikersovereenkomst af. Onderhouds- en vervangingsinvesteringen
worden voor rekening van Eteck uitgevoerd en zijn dus in het huurtarief verwerkt. De
gebruikersovereenkomst heeft een looptijd van 30 jaar. Eteck levert geen elektra, hiervoor sluit u
een aparte overeenkomst af met een energieleverancier.

Kenmerken huur van de bodemlus en warmtepomp
•

Geen hoge investering vooraf

•

Garantie op het functioneren van het systeem

•

Jaarlijkse indexatie

•

Vervanging en onderhoud door Eteck inbegrepen

•

Totale ontzorging

2.

Aankoop duurzame warmtesysteem
Bij de aankoop van uw nieuwe woning krijgt u eenmalig de mogelijkheid het duurzame installatie
te kopen. De bodemlus en warmtepomp met 178 liter (netto) boilervat worden dan uw eigendom.
Dit betekent dat u het volledige financiële profijt hebt van deze investering. Om het functioneren
van de installatie te kunnen garanderen is bij aankoop een Eteck-onderhoudscontract voor de
eerste twee jaar inbegrepen. Wij adviseren om dit onderhoudscontract voor langere tijd af te
sluiten.

Kenmerken aankoop duurzame warmte installatie
•

Eenmalige investering voor de installatie

•

Lage maandelijkse energiekosten

•

Eigendom van de installatie

•

Onderhoud door Eteck voor de eerste 2 jaar na oplevering verzekerd

Gelijktijdig met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomsten van uw woning sluit u
de gebruikersovereenkomst af met Eteck. U heeft op dat moment de keuze om eenmalig de
warmtebron en warmtepomp aan te schaffen.
Op het Product en tarievenblad Eteck zijn de tarieven voor de huur en aanschaf van de installatie
terug te vinden.

