
Voor een stille en duurzame warmtepomp

EEN WONING ZONDER 
GAS IS DICHTERBIJ 
DAN U DENKT
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ZEROgas gaat voor 100% tevredenheid

Het succes van ZEROgas is niet alleen gebaseerd op de optimale afstemming 
van de installatie op uw specifieke situatie, of op de vlotte plaatsing door onze 
eigen vakbekwame monteurs. Ook levert ZEROgas uitsluitend producten van 
gerenommeerde fabrikanten en leveranciers (uit de top tien wereldwijd!).

Steeds meer huishoudens maken de keuze om gasloos 

te leven. Dat betekent: geen aansluiting meer op 

het aardgasnet. De warmtepomp is een meer dan 

volwaardig alternatief. ZEROgas geeft u graag een goed 

beeld van de mogelijkheden, afgestemd op uw woning.

ZEROgas levert uitsluitend warmtepompen die 

ruimschoots voldoen aan de nieuwe strenge 

geluidsnorm van maximaal 40 dB. Daarom leveren wij 

warmtepompen van de merken Panasonic Aquarea en 

Stiebel Eltron.

Verwarmen en koelen met een warmtepomp? 

ZEROgas levert standaard warmtepomp-systemen 

waarmee je eenvoudig kunt koelen. Hiermee verhoogt 

u in de zomer het comfort in huis. Uw woning dient 

hiervoor voorzien te zijn van vloerverwarming of Jaga 

Laagtemperatuur-radiatoren (Strada Hybrid).

Met een warmtepomp van 
ZEROgas is een energiezuinig huis 
ook een stil huis.

1. EEN NIEUW INNOVATIEF DUURZAAM SYSTEEM

Een warmtepomp is veel schoner, veiliger, goedkoper en 
milieuvriendelijker dan alternatieve oplossingen op basis van gas of 
olie en andere elektrische systemen.

2. MAXIMALISEER UW ENERGIEBESPARING

Een warmtepomp levert een besparing van tenminste 40% op de 
verwarmingskosten in verhouding met conventionele kachels.

3. EEN COMFORTABELE WONING GEDURENDE HET    
    GEHELE JAAR

Een warmtepomp zorgt voor een comfortabele woning, zelfs bij 
extreme buitentemperaturen. Het systeem verwarmt in de winter en 
koelt in de zomer.

4. EEN WARMTEPOMP VERHOOGT DE WAARDE VAN  
    UW WONING

Bij toepassing van een warmtepomp zal het energielabel van uw huis 
(of bedrijfspand) 1 tot 2 stappen verbeteren.  

5. MAAK GEBRUIK VAN DE ISDE SUBSIDIE

Dankzij ISDE is de investering lager, waardoor de terugverdientijd 
ook verlaagd wordt. In het geval van bestaande bouw is deze 
terugverdientijd realiseerbaar binnen 10 jaar.

6. WARMTEPOMP EN ZONNEPANELEN

In combinatie met zonne-energie is het mogelijk om uw huis en 
sanitair warmtapwater geheel CO₂ - en energie neutraal te verwarmen.

TOP 6 KEUZES VOOR EEN WARMTEPOMP 

BIJ ZEROGAS KRIJGT U:

•     Duidelijk en transparant advies
•     De beste prijs-kwaliteitsverhouding
•     Alleen warmtepompen van A-kwaliteit
•     Eigen vakbekwame monteurs met   
      professionele uitrusting
•     Perfecte after-sales service
•     Landelijk servicenummer voor al uw             
      vragen en opmerkingen
•     Eenvoudige bediening en monitoring  
       van uw installatie
• Gratis ISDE Subsidie aanvraag
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