Uw gasloze, all-electic woning
in Mercatorhof, Waalwijk
De woningen van Mercatorhof worden gerealiseerd met kwaliteitsmaterialen
en zijn volledig gasloos (all-electric) en voorzien van een Warmte-terug-Win
(W-t-W) installatie. Dit betekent dat u nu een huis huurt dat voorbereid
is op de toekomst.

Wat is All-Electric wonen?
- Warmte terug win installatie met CO2 detectie per verblijfsruimte
- Elektrisch verwarmen door middel van fraaie design radiatoren
- Doorstroomtoestel t.b.v. warm water in de badkamer
- Keukenboiler voor warm water in uw keuken
- Douchepijp WTW
- Woning voorzien van minimaal 3 zonnepanelen (uitbreiding met extra panelen
mogelijk)

Wat is een Warmte-terug-win (WTW) installatie:
Een W-t-W installatie zorgt voor een maximale energieprestatie van uw woning, maar
ook voor een gezonde, frisse woonomgeving. Een dergelijke duurzame installatie in uw
woning levert u een aanzienlijke energiebesparing op:
Met een W-t-W installatie wordt:
A. Verbruikte lucht uit het huis afgezogen middels afzuigpunten in keuken, badkamer en
toilet;
B. Frisse lucht uw woning ingeblazen en wordt via een warmtewisselaar overgebracht top
de frisse buitenlucht
C. Voorkomen dat er warmte verloren gaat uit de woning
D. Uw woning fris en comfortabel zonder tocht of voelbare luchtstromen, omdat:
- Ingeblazen lucht wordt gefilterd met speciale luchtfilters, beschermt tegen stof en
pollen
- Plaatsing op zolder

Wat is een Douchepijp W-t-W:
In plaats van een gewone afvoerbuis wordt een verticale dubbelwandige buis met een
koperen binnenpijp vlak onder de douchebak geplaatst in de badkamer. Het douchewater
stroomt door de binnenste buis omlaag, het schone aanvoerwater stroomt in de buitenste
buis omhoog. Daarmee wordt veel energie bespaard omdat u met het warme
douchewater wat normaliter via het afvoerputje door de riolering wordt afgevoerd het
aangevoerde schone water wordt opgewarmd.

PV zonnepanelen
Alle woningen van Mercatorhof hebben PV zonnepanelen. Zonnepanelen zetten (zon)
licht om in elektriciteit. Doordat u zelf energie opwekt, daalt uw energierekening. De
opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie van de zonnepanelen, de
dakhelling/-installatie en schaduw. De woning voldoet aan de EPC norm 0,4 (A).
Daarnaast zijn de woningen zo samengesteld dat er tijdens de bouw gebruik wordt
gemaakt van duurzame bouwmaterialen met een hoge isolatiewaarde.

