ONGEMERKT GOED BEZIG MET

WARMTE
VAN KRINGLOOPENERGIE

tot

75%

schonere
energie

WARMTE VAN
KRINGLOOPENERGIE:
BETROUWBAAR, GROEN EN
TOEKOMSTBESTENDIG

WAT IS KRINGLOOPENERGIE?
KringloopEnergie van HVC levert warmte, elektriciteit en gas. Hiervoor maken
we gebruik van bestaande warmtebronnen. Bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij
de verbranding van niet herbruikbaar afval of biomassa. Deze duurzame warmte
leveren wij kant-en-klaar bij u aan via een ondergronds leidingnet. Voor de
verwarming van uw woning is een gasgestookte ketel niet meer nodig.

KringloopEnergie van HVC voorziet u van duurzame warmte.
Dit slimme alternatief voor een gasgestookte cv-ketel biedt
bovendien bij aan een schonere toekomst. Want onze warmte-

HET WARMTENET STAP VOOR STAP

voorziening zorgt voor een CO2-reductie tot maar liefst 75%.

1. Bij de duurzame warmtebron wordt

u evenveel wooncomfort. Met KringloopEnergie draagt u

Benieuwd hoe onze KringloopEnergie werkt en wat dit voor

2. Het leidingnet vertakt zich via een

water verhit. Water dat we naar
woonwijken en bedrijventerreinen
transporteren via een geïsoleerd,
ondergronds leidingnet.

u betekent? U leest het in deze brochure.

overdrachtstation bij u in de buurt
naar uw woning of bedrijf.

3. Het water stroomt via een warmte-

unit in uw meterkast naar uw
verwarmingssysteem. Een warmtewisselaar in de warmte-unit
verwarmt het koude kraanwater.

4. Na warmteafgifte in uw woning,
stroomt het afgekoelde water
weer terug het systeem in.

	“Nooit geweten dat onze woning tot 75% minder
Wesley
Bieman
(klant)

CO2-uitstoot doordat we warmte van KringloopEnergie
gebruiken. Toch fijn dat je zo moeiteloos een steentje
bijdraagt aan een beter milieu.”
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WARMTEGEBRUIK IN HUIS
Met KringloopEnergie heeft u comfortabele warmte in huis, 24 uur per dag.
En zoals u gewend bent, regelt u zelf de temperatuur. Hiervoor bestaan verschillende systemen, zoals de kamerthermostaat. Vanaf één centrale plek bepaalt u de
warmtetoevoer naar alle ruimtes in uw woning. Ongeacht of u nu gebruik maakt van
vloerverwarming, designradiatoren of andere systemen, KringloopEnergie werkt altijd.

GEEN ONVERWACHTE KOSTEN
Schone warmte van kringloopEnergie kost u niets meer dan verwarming met
aardgas, dankzij het ‘niet-meer-dan-anders-principe. En waar onderhoud aan uw
cv-ketel soms voor onverwachte kosten zorgde, hoeft u nu geen rekening meer te
houden met extra kosten. Onderhoud aan het warmtesysteem is een vast onderdeel van het energietarief. Met KringloopEnergie weet u precies waar u aan toe
bent. Eventuele aanpassingen aan uw binnenhuisinstallatie, zoals radiatoren of
vloerverwarming, vallen wel onder uw eigen verantwoordelijkheid.

WAT BEÏNVLOEDT UW
WARMTEVERBRUIK?
Grootte woning en woningtype
Niet alleen de grootte, ook het soort
woning is bepalend voor uw warmteverbruik. Zo ligt het verbruik bij een
hoekwoning doorgaans hoger dan
bij een rijwoning als gevolg van de
vrije ligging.
Weersomstandigheden
Op koude dagen verbruikt u meer
warmte. Een strenge of zachte
winter zal dan ook een groot verschil
maken op uw jaarnota. Ook de
windrichting kan van invloed zijn op
uw warmteverbruik.
Thermostaat
De temperatuur die de thermostaat
meet, is afhankelijk van de plek waar
deze hangt. Bevindt de thermostaat
zich bijvoorbeeld naast een tochtige
deur of juist dicht bij een kachel,
dan kan dit van invloed zijn op uw
verbruik.
Samenstelling gezin
Een gezin met twee kinderen verbruikt meestal meer energie dan
een tweepersoonshuishouden (op
basis van identieke woningen en
gelijk douche gebruik).

Isolatie
Hoe beter de isolatie in huis, hoe
minder energie u nodig heeft om
het te verwarmen. Denk aan kieren
bij drempels, isolatie van daken en
muren, dubbel glas in plaats van
enkel glas en openslaande deuren.
Ook een niet-geïsoleerde aangrenzende garage kan zorgen voor een
hogere energierekening.
Persoonlijke behoefte
Gaat u veel in bad, dan ligt het
warmwaterverbruik aanzienlijk hoger
dan bij het nemen van een snelle
douche. Daarnaast is de capaciteit
van de douchekop bepalend.
Bij een regen/stort-douche ligt het
energieverbruik een stuk hoger dan
bij een waterbesparende douchekop.
Droogstoken
Direct na oplevering van een nieuwbouwproject zit er nog veel vocht
in de woning. Daardoor is er in het
eerste jaar meer energie nodig om
het huis te verwarmen. Uw warmteverbruik zal in het tweede stookjaar,
bij gelijke omstandigheden, een stuk
lager liggen.

PURE WINST VOOR HET MILIEU

WIE ZIJN WIJ?

Warmte van KringloopEnergie is een stuk schoner en groener dan traditionele
vormen van verwarmen. U levert dus een flinke bijdrage aan het terugdringen van
de CO2-uitstoot. Jaarlijks evenveel als zo’n 22 zonnepanelen, wat weer gelijk staat
aan maar liefst 14.000 niet gereden autokilometers. Zo komt met onze warmtevoorziening een circulaire economie steeds dichterbij.

KringloopEnergie is een onderdeel van HVC. HVC werkt in dienst van zo’n 50 aandeelhoudende gemeenten en waterschappen en voert de volgende kerntaken uit:

	“Klanten helpen en vraagtekens
Martine
ten Berge
(klantenservice)

wegnemen zijn voor mij de belangrijkste
onderdelen van mijn functie. Als een
klant ophangt, moet hij of zij precies
weten hoe het zit.”

• We zamelen afval
gescheiden in en
halen er zo veel
mogelijk herbruikbare
materialen uit.
Zo blijven waardevolle grondstoffen
behouden en worden
hiervan weer nieuwe
producten gemaakt.

• We produceren
warmte en elektriciteit uit duurzame
bronnen, zoals zon,
wind, biomassa én
restafval dat niet
meer hergebruikt kan
worden.

• Van groente-, fruit-,
tuinafval (gft) en
etensresten maken
we groen gas en
compost.

• Met onze ondergrondse warmtenetten
verwarmen we inmiddels woningen en
bedrijven in Alkmaar,
Broek op Langedijk,
Zaanstad, Dordrecht
en Heerhugowaard.

NÚ OOK
ELEKTRICITEIT
& GAS VAN HVC
KRINGLOOPENERGIE.
Bereken uw termijnbedrag op:
www.kringloopenergie.nl

CONTACT
KLANTENSERVICE

STORINGSDIENST

Heeft u vragen of hulp nodig?
Bel of mail dan met onze klantenservice.
Wij staan u graag te woord en lossen
eventuele problemen snel op. Wij zijn
bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 8.30 – 17.00 uur, via e-mailadres:
klantenservice@kringloopenergie.nl,
of telefoonnummer: 088-64 64 100.

We bewaken het warmtenet continu.
Heeft u tijdelijk toch geen warmte in
huis? Controleer dan eerst op
www.kringloopenergie.nl of er
actuele storingen bekend zijn. Zo
niet, neem dan contact met ons op.
Dat kan 24 uur per dag via ons gratis
storingsnummer: 0800-482 36 37.
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