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Slim bezit van een duurzaam
en modern energiesysteem

Jouw e-home wordt verwarmd door een warmtepomp en wekt zelf
energie op met zonnepanelen. Wonen in een e-home betekent
bovendien comfortabel wonen in een huis dat zelf zorgt voor een
aangename temperatuur. Warm in de winter en koel in de zomer en
dat alles met zelf opgewekte elektriciteit. Dat noemen we genieten
van duurzame luxe.

Ervaar de voordelen van THE FCTR E. Geniet zorgeloos van een duurzaam,
comfortabel huis voor een vast bedrag per maand met het e-home membership.
Van ontwerp, tot installatie en onderhoud nemen wij alles volledig uit handen:
Zekerheid: Onze e-home experts adviseren en ontwerpen een
membership op maat. Jij bent verzekerd van de beste technologie en de
meest ef ciënte apparatuur voor jouw e-home.
Flexibel: Met het membership wordt jouw apparatuur in de beste conditie
gehouden. Na 1 jaar is het mogelijk om op ieder gewenst moment het
membership op te zeggen of uit te breiden. Denk hierbij aan extra
zonnepanelen.
Zorgeloos: Na de professionele installatie door onze eigen monteurs wordt
jouw huis op afstand gemonitord. Onderhoud aan apparatuur wordt door
ons volledig verzorgd met het Service membership.
Dus THE FCTR E is de toekomstige leverancier van jouw e-home. Op de
volgende pagina’s lees je meer over THE FCTR E, de werking van de apparatuur,
de monitoring, het onderhoud en de kosten van jouw e-home.

Wie is THE FCTR E?
THE FCTR E is een partij die woningen voorziet van een compleet
en duurzaam energiesysteem. Wij hebben veel ervaring in het
gasloos maken van bestaande woningen, maar ook in het
adviseren, engineeren, installeren en onderhouden van complete
energiesystemen in de nieuwbouw. Wij doen dit in samenwerking
met projectontwikkelaars en aannemers. Deze samenwerking
resulteert in een slimme en duurzame energievoorziening voor
iedere woning.

www.thefctre.com
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Eén systeem, drie componenten
Het energie-systeem in jouw woning bestaat uit drie componenten. Deze zorgen
samen voor verwarming, tapwater en het opwekken van duurzame energie.
THE FCTR E levert en beheert deze drie componenten. Alle componenten (behalve
de zonnepanelen) zijn van de Zweedse fabrikant NIBE, marktleider op het gebied
van energiezuinig comfort in verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. De
hoogwaardige zonnepanelen zijn van het merk JA Solar of gelijkwaardig.

Schematische weergave water-water opstelling

Verwarming
Jouw woning is voorzien van vloerverwarming en eventueel koeling. De hiervoor
benodigde warmte wordt aangevoerd via een bodemlus in combinatie met een
NIBE water-water warmtepomp. Via een warmtewisselaar haalt de warmtepomp
in de winter warmte uit de bodem. Hiermee wordt jouw woning comfortabel warm.
De NIBE warmtepomp werkt als een koelkast met een compressor, waarbij
de binnenkant van de koelkast vergelijkbaar is met de lucht-unit en de achterkant
van de koelkast vergelijk is met je vloerverwarming. Jouw woning is hierdoor
comfortabel te verwarmen. Op warme dagen is de woning eventueel ook te koelen
tot enkele graden lager dan de buitentemperatuur. Dit kan niet altijd, vraag naar de
mogelijkheden, kosten en extra verbruik.
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Tapwater
De woning heeft een NIBE warmtapwater boiler van 180 liter. Met deze boiler kan je een
inke tijd douchen, maar de douchetijd is wel afhankelijk van de grootte van de douchekop.
Met een 180 liter boiler geldt, in combinatie
met een :
Bespaar douche (6 liter per minuut) :
5 douchebeurten van 8 minuten
Normale douche (9 liter per minuut) :
3 douchebeurten van 8 minuten
Het boilervat warmt standaard éénmaal per dag op en geeft daarmee voldoende warm
tapwater voor een gemiddeld gezin. Wil je meer warm water, dan kan je dat altijd zelf instellen.
Optie voor een 300 en 400 liter boiler. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Zonnepanelen
De woning wordt voorzien van zonnepanelen in het dak. De kleur van de panelen is
zwart (all black) en het vermogen bedraagt minimaal 315 Wattpiek (Wp) per paneel.
De omvormer wordt gemonteerd in de technische ruimte en is gekoppeld aan het
lichtnet. De opgewekte stroom wordt via jouw eigen kilowattuurmeter
teruggeleverd aan de elektriciteitsleverancier. Deze stroom wordt gesaldeerd met
de stroom die je gebruikt voor de warmtepomp en voor het huishoudelijke gebruik.
De opbrengst van de zonnepanelen kan je via een app a ezen.
Het is wel van belang dat je bij het betrekken van jouw nieuwe woning aan je
energieleverancier opgeeft dat je zonne-energie opwekt.

www.thefctre.com
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Componenten

Warmtepomp water-water
NIBE F1255-PC

Boiler 180 liter
Geintegreerd bij de pomp

Zonnepanelen
JA Solar*, All Black 315 wp
afmetingen l x b: 1000 x 1700
* of gelijkwaardig

Bovenstaande apparatuur is ter indicatie, per woning wordt een systeem op maat gemaakt.

Hoe werkt het?
Membership
De warmtepomp, de boiler en de zonnepanelen samen vergen goed beheer om
optimaal te kunnen functioneren. Het beheer van deze installatie is daarom in
een Membership Contract bij THE FCTR E ondergebracht.
Service en garantie zijn daarbij inbegrepen en daarmee heb je constant comfort
in jouw woning met altijd de juiste temperatuur en ben je klaar voor de toekomst
met techniek van de hoogste kwaliteit.

Kosten voor energie
Naast energiekosten voor de warmtepomp en opbrengst van de
zonnepanelen heb je nog energiekosten voor het gebruik van je eigen
apparaten in huis, zoals elektrische radiatoren, wasmachine, wasdroger,
verlichting, etc.. De kosten hiervan kan je zelf beïnvloeden.
Samengevat zijn de maandelijkse kosten van je e-home als volgt opgebouwd:

Membership Contract
Dit bedrag bestaat uit het Service membership voor het onderhoud
en monitoring. Tevens ontvangt u hierbij een verlengde
productgarantie van 15 jaar.

Verbruikskosten van de warmtepomp
en overig huishoudelijke elektriciteit
Je betaalt deze aan een zelfgekozen energieleverancier. Het
terugleveren van de stroom, opgewekt door de zonnepanelen,
verreken je ook zelf met de energieleverancier.

Monitoring en onderhoud
Bij het Membership hoort een Service membership Contract van € 30 per
maand. Alle apparatuur wordt door THE FCTR E onderhouden. Onderdelen
worden zo nodig gerepareerd en (deels) vervangen. Het hele jaar door
monitoren we de werking van je energiesysteem. Hierdoor hebben we zicht op
eventuele (aankomende) gebreken
en heb je garantie op de apparatuur, zie ook de Algemene Voorwaarden op
onze website. Daarnaast houdt THE FCTR E je middels een rapportage op de
hoogte van je energieverbruik van de installatie, geven we je
energiebesparende tips en houden we je als Member op de hoogte van
innovatieve ontwikkelingen.
www.thefctre.com
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Heb je nog vragen?
Via www.thefctre.com/nl/member
vind je alle praktische en technische
zaken, zoals handleidingen van de apps,
de NIBE-handleidingen van de Nibe
warmtepomp en de handleiding van
de omvormers. Ook vind je hier tips
voor gebruik.

THE FCTR E
Gedempt Hamerkanaal 31
1021KL Amsterdam

+31 20 215 9303
info@thefctre.com
www.thefctre.com

