De Bespaarhomecirkel bestaat uit de drie stappen waarin alle
benodigde specialismen worden gebundeld. Hierdoor resulteert

Bespaarhome
Alles onder één dak
voor uw gedroomde
energienulwoning!

uw investering in optimaal rendement.

1 Ontwerp
Samen met de architect komen we tot uw ontwerp.
Inclusief materiaaladviezen en zeer nauwkeurige
inschatting van de energiebehoefte.

Garantie voor het juiste eindresultaat
Helder stappenplan

Uw droomwoning
zonder energielasten!

Volop ruimte voor persoonlijke wensen
Uniek assortiment materialen en installaties

2 Bouw
Realisatie van uw woning met de vooraf bepaalde

Afspraak is afspraak

materialen en isolatiewaarden. Hiervoor maken
wij in overleg met u een planning.

3 Installatie

Meer informatie of kennismaken?

Invulling van de technische installaties en apparatuur.

Bel vrijblijvend met Walter Boerema: 06 - 1547 4904

Bespaarhome is gericht op duurzame energieopwekking

of mail naar info@bespaarhome.nl

zónder in te leveren op comfort.
Meer informatie over de Bespaarhomecirkel, werkwijze
en doelen: www.bespaarhome.nl

Energieneutraal wonen met maximaal comfort
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Bespaarhome
conceptwoning

Verrassend
betaalbaar

Droomt u van een energienulwoning? Met Bespaarhome realiseert

Bij Bespaarhome hoeft het bouwen van een energienulwoning niet

u het. Hagelnieuw, gebouwd naar uw wensen en zonder energie

veel meer te kosten dan het bouwen van een traditionele woning.

lasten. Dat wekt u namelijk zélf op. Duurzaam!

Wij voeren namelijk alles uit in eigen beheer, van advies en ontwerp tot
inkoop en oplevering. Zo maken wij de energienulwoning al bereikbaar

Bespaarhome.nl is een uniek platform voor particulieren die in een
energienulwoning willen wonen. Wij combineren persoonlijk maatwerk
met speciaal geselecteerde kwaliteitsproducten. U bent altijd verzekerd
van optimaal rendement.
Conceptwoning
De speciale Bespaarhome conceptwoning is gebouwd volgens onze visie en
kerndoelen. De woning, op traditionele wijze gebouwd, geeft u letterlijk
helder inzicht in onze energienulwoning: de bouw, materialen, installaties,
apparatuur en individuele opties. Enkele kenmerken:
• Maximale isolatiewaarde
• Opwekking eigen, duurzame energie
• Uitsluitend materialen en installaties met het hoogste rendement
• Optimaal wooncomfort

vanaf 250.000 euro!

Minimale
energiebehoefte
Energienul, energieneutraal of ‘passief’? Alles draait om comfort met
minimale energiebehoefte voor verwarming, warm water en elektriciteit.
Hoe u het ook noemt, bij Bespaarhome telt maar één ding: het meest
duurzame resultaat tegen een eerlijke prijs.

Bespaarhome
keurmerk

• Wonen zonder energielasten
Onze woningen voldoen aan de hoogst haalbare
normen en eisen. Hiervoor heeft Bespaarhome een
eigen keurmerk ontwikkeld. Dit is uw garantie dat uw energienulwoning

Stop met dromen, vraag vrijblijvend meer informatie aan!

ook echt nul euro aan energie kost. Lees meer hierover op Bespaarhome.nl.

