Ervaar de luxe van een
all-electric home
Landgoed de Eendragt

All-electric wonen is geen toekomstmuziek met een modern energiesysteem
van THE FCTR E. Met het membership van THE FCTR E is er altijd een
financiële oplossing en service die bij jou past. Wonen in een e-home
betekent bovendien comfortabel wonen in een huis dat zelf zorgt voor een
aangename temperatuur. Warm in de winter, koel in de zomer. Bepaal samen
met THE FCTR E en ThuisinBouwen de bouwstenen van je e-home; slim,
schoon en comfortabel.

Slim bezit, de basis van
ons membership aanbod
VERMIJD STIJGENDE ENERGIE PRIJZEN

Geen investering nodig

Een e-home realiseren zonder investering. Het kan
met een membership en het vervangt een deel of
zelfs je gehele energierekening. In plaats daarvan
betaal je een vaste maandelijkse fee. Toch liever zelf
de apparatuur financieren in de hypotheek? Vraag
naar het service-membership.

CONSTANT COMFORT

De 4 voordelen van een
membership
ZORGELOOS

Service en garantie inbegrepen
Het hele jaar door monitoren we de werking van je
energiesysteem. Een storing hebben we zo verholpen,
24/7. Onderhouds- of schoonmaakbeurt nodig? We
zorgen dat het gebeurt. Het zit allemaal standaard in je
membership.

Altijd de juiste temperatuur
Je e-home wordt verwarmd door een warmtepomp en wekt zelf energie
op met zonnepanelen. Wonen in een e-home betekent vooral comfortabel
wonen, het systeem zorgt zelf altijd voor de gewenste temperatuur. Warm
in de winter en koel in de zomer. En de benodigde energie wek je zelf op.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Techniek van de hoogste kwaliteit

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor een optimale werking
van je energiesysteem, kiezen we alleen voor het allerbeste.
We werken nauw samen met speciaal geselecteerde merken
met bewezen techniek van de allerhoogste kwaliteit. En ons
getrainde installatie team zorgt voor de optimale installatie
en afstelling. Dat noemen we nog eens slim bezit.

Veelgestelde vragen over het membership
Looptijd membership
Member bij THE FCTR E word je voor een periode van minimaal één jaar en wordt telkens met één jaar verlengd. Wil
je niet langer genieten van een duurzaam, comfortabel huis voor een vast laag bedrag per maand? Dan kun je het
membership opzeggen.
Kan ik overstappen van lease naar koop?
Flexibiliteit staat bij THE FCTR E centraal. Wil je opzeggen of liever de apparatuur kopen? Geen probleem. Het enige
wat je hoeft te doen, is je leasecontract stopzetten en wij regelen de rest. In geval van koop maken we hiervoor een
nieuwe offerte waarmee de apparatuur jouw eigendom wordt. Voor de waarde van de apparatuur hanteren we de door
ons vastgestelde dagwaarde. Techniek waar je nog steeds zorgeloos van kunt blijven genieten aangezien monitoring
en onderhoud gewoon doorlopen.
Kan ik mijn membership ook opzeggen?
Wil je niet langer energiezuinig wonen? Ook dat is mogelijk. Geef dit dan uiterlijk drie maanden vóór het aflopen van
het jaarcontract aan ons door.
Meer weten of benieuwd naar de Algemene Voorwaarden vraag het de makelaar of ThuisinBouwen.

Het e-home pakket
voor jouw woning
Geen huis en bewoner is hetzelfde. Daarom kijken
we samen hoe jouw e-home eruit moet zien. Dit zijn
de bouwstenen van het all-electric-pakket van de
vrijstaande woning TYPE B op Landgoed de Eendragt:
Warmtepomp
Water-water, 8 kW, passieve koeling
Boilervat
300 liter

Type B met rieten dak

Meer comfort en luxe
met een water-water
warmtepomp

Zonnepanelen
26 stuks, 300wp, all-black
WTW unit + verdelerbox
max. 450m3/uur ventilatie capaciteit

Vloerkoeling in de zomer

Voor de woningtype A, B, C en E is de installatie met de daarbij behorende grondboring
voorbereid op een uitbreiding van maximaal 20m2. Vraag Thuis in Bouwen naar de voorwaarden.

Lager energieverbruik,
vooral in de winter

Natuurlijk zijn er ook uitbreidingen mogelijk, zoals een grotere boiler van 400 liter, het mobility
pakket met een laadpaal voor de elektrische auto of het back-up pakket waarmee je
eigen stroom opslaat in een thuisbatterij. Samen kijken we wat het beste bij je past.

Geluidloos en
ruimtebesparend

Jouw membership
INDICATIE VERBRUIK E-HOME

LEASE

Normaal gebruik
Warmtepomp
Opbrengst
Resterend

ALL-IN MEMBERSHIP
€ 40,00 per maand

Incl. financiering, service, monitoring & onderhoud

+

3.800 kWh
3.400 kWh
-/- 6.000 kWh
1.200 kWh

WARMTEPOMP + BOILER + WTW
€ 165,00 per maand [zonder subsidie*]

+

ZONNEPANELEN
€ 85,00 per maand
TOTAAL LEASE € 290,00 PER MAAND

TE BETALEN AAN THE FCTR E

+

RESTREKENING ELEKTRA €20,- PER MAAND
TE BETALEN AAN ENERGIELEVERANCIER

LIEVER DE INSTALLATIE KOPEN? VRAAG THUIS IN BOUWEN NAAR DE VOORWAARDEN.

* Toekenning van subsidie is afhankelijk van wijziging van wet- en regelgeving.
Alle prijzen zijn inclusief BTW, definitieve prijzen worden vastgesteld op het moment van aangaan membership contract.
Vrijstaande woningen op Landgoed de Eendragt zijn all-electric voorbereid en standaard uitgerust met vloerverwarming op begane grond en 1e
verdieping, een grondboring voor een water-water warmtepomp, elektrische voorbereiding voor inductiekoken en een technische ruimte op de
begane grond. Het basispakket bestaat uit een water-water warmtepomp met 300 l boiler, zonnepanelen en een (WTW) balansventilatie systeem.

The smart way to your e-home
Met THE FCTR E heb je alle voordelen van een all-electric energiesysteem.

VASTE LAGE KOSTEN

FLEXIBEL

ZORGELOOS

ZEKERHEID

Ben jij klaar voor een e-home?
Stel je e-home samen met

& THE FCTR E
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Generaal Vetterstraat 82
1059 BW Amsterdam

info@thefctre.com
+31 20 215 9303

