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Laat je 
verrassen door 
‘positive Enirgy’

Bezoek Centrum Duurzaam 
Wonen in Vught (pand 4 

Kolommen) en laat je verrassen 
door de ‘positive enirgy’ van 
infrarood en andere gasvr� e 

oplossingen!

Centrum Duurzaam Wonen, 
Helvoirtseweg 166, 5263 EJ Vught, 
073-345 1123, info@enirgy.nl

Live on positive Enirgy!
K� k ook eens op www.enirgy.nl

Zonnepanelen? 
Goed idee!

* B�  aanschaf van 12 zonnepanelen of meer, kr� g je een infrarood-
verwarmingspaneel van 60x60 cm t.w.v. €565,- cadeau, 
waarmee je b� voorbeeld je badkamer duurzaam kunt verwarmen.



Direct besparen op je 
energierekening én 
duurzaam wonen?

Verduurzaam 
je woning

Het begint met ‘positive Enirgy’!

Live on Positive Enirgy
Overweeg je om zonnepanelen te laten leggen? 
Gefeliciteerd! Het leggen van zonnepanelen biedt een breed 
scala aan voordelen en is daarom een geweldige keuze! Het 
Centrum Duurzaam Wonen, een initiatief van Enirgy, helpt 
je hier graag b� ! W�  staan voor inspiratie, informatie, advies 
en realisatie op het gebied van zonnepanelen en gasloos 
wonen. Live on ‘positive enirgy’!

Met zonnepanelen heb je volop 
mogel� kheden om je woning 
geheel te verduurzamen. Kies 
b� voorbeeld voor koppeling van je 
panelen aan infraroodverwarming, 
inductiekoken en elektrische 
warmwatervoorzieningen. Op die 
manier wek je je eigen stroom op 
om deze direct te gebruiken voor 
gasvr� , ‘all electric’ wonen.

In het Centrum Duurzaam Wonen, een initiatief 
van Enirgy, draait alles om positieve energie. 
Wonen en werken met respect voor mens, 
milieu, maatschapp�  én portemonnee. 
Dat noemen w�  ‘live on positive enirgy’! 
In het Centrum Duurzaam Wonen vind 
je allerlei oplossingen voor het duurzaam, 
rendabel en comfortabel inrichten van 
je energiebehoefte. 

Waarom Enirgy?

5 redenen om te kiezen 
voor zonnepanelen

Bespaar fors op je energierekening

Draag je steentje b�  aan milieu en 
maatschapp� 

Kies voor een energievoorziening 
met een lange levensduur (tot wel 
25 jaar!) en weinig onderhoud

Verhoog de waarde van je woning
aanzienl� k

Word minder afhankel� k van 
energieleveranciers

Beste kwaliteit zonnepanelen met 
een opbrengst van 305 kWh per 
paneel

Mogel� kheid om de panelen te 
kopen of huren

Goed advies, zelf ervaren en volop 
inspiratie in het Centrum Duurzaam 
Wonen

Mogel� kheid om indien gewenst 
volledig over te gaan op duurzaam, 
gasvr�  wonen met 0 op de meter

Deskundige installatie, service en 
nazorg


