Duurzaam
wonen 2020
Ontdek een handing portfolio van kwalitatieve producten en
diensten, ontwikkeld door toonaangevende merken, om de
duurzaamheid van jouw woning te vergroten.

Duurzame keuzes, “In principe heeft de klimaatproblematiek
allerlei commerciële oorzaken. Daarom
kiezen voor de kiezen
we voor een commerciële aanpak. Een
bewuste
keuze maken voor verantwoorde
toekomst.
producten en diensten is niet alleen goed
Wat kiest u?
voor het geweten maar bovenal voor ons
allemaal.”

Arnaud S. - zaakvoerder Greenwins

Één expert voor alle energievragen!
Door een enorm aanbod zien we vaak door bomen het bos
niet meer. De professionals bij Greenwins zijn er om het
makkelijk te maken voor jou als consument.
Gratis en vrijblijvend advies nodig? geef ons een belletje.

Zelf energie produceren
Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
Warmtepompboiler
Gascondensatieketel

Het energieverbruik verminderen
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Vloerisolatie
Ketelonderhoud
Zuinige huishoudtoestellen

Verlaag jouw energiekosten
Waterontharders
Tariefcheck
Prijsberekening
Marktanalyse
Energietips

1, 2, 3 energie, zo makkelijk kan het zijn
In een poging om de energiefactuur te ontleden komt men
vaak tot de ontdekking dat dit niet zo eenvoudig is. Toch is
er slechts één belangrijk aspect, de energiekost.
Voor elektriciteit bestaat ongeveer één derde van het
totale factuurbedrag uit energiekosten, voor aardgas is
dat ongeveer de helft. De overige kosten zijn onder meer
transport, distributie, heffingen en BTW.
Daarnaast kan deze kost vast of variabel zijn en verschilt
ook de duur hiervan. Hoe voordelig jouw tarief is hangt af

“Steeds meer en meer dienstverleningen
bieden enkel nog ondersteuning vanop
afstand aan. Net daar maken we het
verschil. De juiste oplossing vinden is
echt mensenwerk en daarom komen we
bij jou langs. Zo zijn we steeds dichtbij en
is jouw oplossing nooit ver weg.”
Roland S.- zaakvoerder Greenwins

Transparantie,
éénvoud en
duurzaamheid,
iedere dag
opnieuw

Het portfolio van morgen, vandaag al
binnen handbereik
Bespaar tijd, geld en moeite door te kiezen voor een kwalitatieve
selectie van duurzame partnerships. We gingen hiervoor op zoek
naar de beste dienstverleners of producten uit een bepaalde sector.
Natuurlijk werd er uitermate veel aandacht besteed aan de duurzame
visie van deze partners. Zo maken we vandaag verantwoorde keuzes
voor een betere toekomst.

Gratis analyse van uw energieverbruik,
kosten en prijzen?
Heb ik een normaal energieverbruik? Hoe voordelig is mijn prijs
werkelijk? Wat kosten zonnepanelen? Kan ik mijn spouwmuur
isoleren? Op welke premies heb ik recht bij mijn investeringen? Wat
kan ik doen om minder te verbruiken?
Het zijn maar enkele vragen die we dagelijks beantwoorden. Zit je
zelf nog met vragen? Vermeld de actiecode GREENWINS20 per mail
of bij contact en één van onze professionals komt gratis langs.

www.greenwins.be
vragen? info@greenwins.be

bezoek hier onze blog

BTW 0682 718 761

