
Optimale ruimte voor mensen

De voordelen voor de bewoners op een rijtje:
• Prettig comfort door laagtemperatuur-systeem.
• Enorme energiebesparingen.
• Geen aansluitkosten gas met vast recht.
• Door korte bouwtijd besparing op rentekosten.
• Besparing op de onderhoudskosten.
• Op elke ondergrond/ situatie mogelijk.
• Uitstraling geheel naar wens.

De voordelen voor vastgoedeigenaren:
• Meerjaren Onderhoudsplan (10 of 20 jaar).
• Dit garandeert de eindkwaliteit.
• Totale woonlasten in beeld.
• Energiefinancieringsadvies.
• Tevreden bewoners.

De voordelen voor onze bouwpartners:
• We werken prettig samen met onze bouwpartners.
• We werken volgens het principe van co-creatie.
• Alles wordt 3D ontworpen (volgens BIM).
• Faalkosten worden zo enorm gereduceerd.
• Samen zetten we een mooi resultaat neer,
• waar iedereen trots op kan zijn.

Ook tijdens de ontwikkeling en bouw worden enorme 
besparingen gerealiseerd omdat we de WarmteWin-
Woningen als een concept beschouwen. De grote post 
‘ontwikkelkosten’ van traditionele woningen valt per 
woning veel lager uit, omdat de meeste ontwikke- 
lingen al gedaan zijn. 

Ook door BIM, LEAN en prefab toe te passen, worden 
enorme besparingen gerealiseerd.

Voordelen

Het WarmteWin-systeem van de WarmteWinWoning kan binnen 6 jaar worden terug-
verdiend door de enorme besparingen die worden gerealiseerd:

• energiebesparing;
• geen aansluitkosten gas met vast recht;
• door korte bouwtijd, besparing op rentekosten;
• lagere onderhoudskosten (t.o.v. traditioneel bouwen);
• we garanderen de onderhoudskosten;
• reductie faalkosten.

Efficiënte exploitatie

Contact
Wilt u meer informatie, mogelijkheden be-

spreken of een bezoek brengen aan onze 

modelwoning? Neem vrijblijvend contact met 

ons op:

• Janssen de Jong Bouw Hengelo BV (hoofdvestiging)

Alfred Marshallstraat 1 | 7559 SE Hengelo (Ov.)

Postbus 504 | 7550 AM Hengelo (Ov.)

tel (074) 256 14 14

fax (074) 291 71 43

info.hengelo@bouw.jajo.com

Scan de QR code met je smartphone of surf naar:

www.WarmteWinWoning.nl

De WarmteWinWoning
Een unieke oplossing



De WarmteWinMuur onttrekt warmte uit zijn           
omgeving. In deze muur bevinden zich glycol-         
leidingen.

Week 1:
grondwerk 
en fundatie

Week 2:
installatie buffer 
en beganegrondvloer

Week 3:
plaatsing wandelementen beganegrond
en verdiepingsvloer

Week 4:
wandelementen, zoldervloer, 
topelementen en kap

Week 5:
dakpannen 
en buitenafwerking

Week 6:
montage vloerverwarming, binnenafwerking,      
binneninstallaties, -afwerking en terrein

Door deze leidingen gaat de warmte naar de 
warmtepomp. De warmtepomp comprimeert 
dit glycol 4 graden lager.

Dit 4 graden koudere glycol gaat terug naar 
de muur. En naar de buffer die onder het huis  
geplaatst is. De buffer werkt op dezelfde manier.

Door het comprimeren geeft de warmtepomp         
energie af aan de vloerverwarming.

Tevens warmt de warmtepomp het water in de     
boiler op voor tapwater.

De slimme thermostaat regelt dit totale  
systeem voor een optimaal binnenklimaat.

Om energiebesparende oplossingen te kunnen realiseren, hebben we 
de ‘WarmteWinMuur’ ontwikkeld. Dit systeem is uniek in Nederland en  
hebben we gepatenteerd. Hiermee kunnen we een WarmteWinWoning  
bouwen waarbij de bewoners een enorme besparing in energiekosten  
kunnen realiseren.

Met de woningconfigurator kunnen de elementen van de WarmteWinWoning 
naar wens worden aangepast. De breedte, diepte, hoogte, bekleding van de 
gevel, vrijwel alles kan worden aangepast. Ook kan iedere kozijnoplossing 
in de gevel worden toegepast. Met het WarmteWin-systeem kunnen we elke 
woning bouwen.

En omdat we gebruik maken van de omgevingswarmte, kan de WarmteWin-
Woning ook op elke ondergrond worden gerealiseerd. We hoeven bijvoor-
beeld niet diep de grond in voor leidingen en grondwater…

Ons concept is geschikt voor iedere stedenbouwkundige situatie en past in 
elk beeldkwaliteitsplan.

De WarmteWinWoning is in de basis al heel duurzaam. Met de toevoe-
ging van zonnepanelen kunnen we volledig voldoen aan de wens van 
‘Energienota=nul’. 

Door enkel het toevoegen van zonnepanelen alleen (ca. 35m2) wordt de  
prestatie ‘nul op de meter’ voor gebouw en gebruiksgebonden energie  
gerealiseerd (EPC=-/-0,47).

Waarom?

Flexibel

Energienota=nul

Hoe

werkt

het?

Korte

bouwtijd


