Heel Nederland
schakelt m
met warmte en
koude van Eneco
Oplossingen voor vastgoed

Samen op weg naar
aardgasvrij
In 2050 zal de energievoorziening in Nederland
zo goed als duurzaam moeten zijn. Met elkaar
staan we aan de vooravond van een nieuwe tijd
waarin aardgasvrij leven de standaard wordt. We
wonen en werken het liefst in gebouwen waarin
duurzame materialen zijn verwerkt en slimme
innovatieve technologieën zorgen voor een
gezond en comfortabel binnenklimaat. Met de
energiesystemen van morgen en de modernste
technieken sluit Eneco aan op de ambities van
een CO2-vrij Nederland.
Als grote energieleverancier heeft Eneco de slagkracht om gebieden,
wijken en gebouwen om te schakelen naar duurzame warmte en
koude. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Samen
met partijen uit de bouwwereld komen wij tot haalbare en betaalbare
individuele of collectieve oplossingen. Wat uw warmteopgave ook
is, met onze expertise en ons brede portfolio bieden wij voor ieder
warmtevraagstuk in Nederland een oplossing.
Eneco heeft alles in huis om u volledig te ontzorgen als het gaat om
de energievoorziening van uw project. U weet zeker dat u de meest
passende oplossing krijgt van een betrouwbare partner. Bewoners
en bedrijven waar wij onze warmte en koude mogen leveren, zijn in
goede handen bij onze ervaren klantorganisatie. Zo worden we samen
onderdeel van de oplossing voor een CO2-neutraal land. We zien uit
naar een duurzame samenwerking.
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Martijn van der Zande

Wilco Nap

Commercieel Directeur
Eneco Warmte & Koude

Operations Directeur
Eneco Warmte & Koude

“Wij helpen u te voldoen
aan de duurzaamheidseisen
voor bestaande bouw en
nieuwbouw.”

“Ook tijdens de realisatie
zoeken we continu
afstemming met de
opdrachtgever, zodat wij
samen het beste resultaat
neerzetten.”

Duurzame energie
voor heel Nederland
Wij geloven in een toekomst waar we gebruikmaken van energie uit hernieuwbare
bronnen. En dat iedereen mee kan doen. Zodat we straks allemaal aardgasvrij
wonen en werken. Samen met u schakelen wij Nederland om naar schoner, slimmer
en duurzamer. Zodat duurzame energie voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en
betaalbaar is.
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BENG
Een uitdaging
die we aangaan
Duurzaamheidseisen voor nieuwbouwprojecten worden steeds strenger.
Zowel de woning- als utiliteitsbouw krijgen vanaf 2021 te maken met de nieuwe
BENG-normen. Ook bestaande bouw moet in de nabije toekomst voldoen aan
strengere energieprestaties. Dat betekent dat we vanuit creativiteit en innovatie tot
nieuwe manieren moeten komen om een comfortabel binnenklimaat te creëren.
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U de bouw
Wij de energievoorziening
Vanwege ons brede portfolio weet u zeker dat u de oplossing krijgt die het
beste past bij uw project- of gebiedsontwikkeling. Wij maken het u makkelijk
door het traject van advies, realisatie en exploitatie volledig uit handen te
nemen. U heeft er geen omkijken meer naar en kunt zich focussen op de
realisatie van uw project.
Integrale energieconcepten
Naast oplossingen voor warmte en koude helpen we u ook, samen met onze
afdelingen Solar en Wind, bij het opwekken van de elektriciteit die hierbij
wordt gebruikt. Bijvoorbeeld door het opwekken van zonne-energie. En
door de resterende elektriciteit duurzaam in te kopen bij onze windparken,
realiseren we zelfs een CO2-neutrale energievoorziening.
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Onze oplossingen voor
warmte en koude op een rij
De voordelen
• Makkelijk aardgasvrij bouwen
• Duurzaam een comfortabel
binnenklimaat
• Klaar voor de toekomst
• Voldoen aan BENG

We combineren moderne technieken en koppelen deze aan duurzame lokale
bronnen. Zo komen we tot de slimste oplossing op maat die past bij uw opgave
om aardgasvrij te kunnen bouwen. Hoe meer gebouwen we met elkaar kunnen
verbinden, hoe slimmer we met energie om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door op
basis van data warmte en koude slim uit te wisselen tussen gebouwen via een
Smart Grid. Dit maakt een Smart Grid de ideale gebiedsoplossing.

Technische oplossing

Technische oplossing
Koude

Technische oplossing

Warmte
•
•
•

•
•
•

•

Duurzame warmte via een warmtenet
Kies individuele of collectieve aansluiting
Continue verduurzaming van de bron

Duurzame koeling via een koudenet
Separaat of aanvullend op warmtenet
Koppeling met lokale bronnen

Slimme energieconcepten

Warmte en koude combi

•
•

Duurzame wijze van verwarming en
koeling
Koppeling met lokale bronnen
Mogelijkheid voor energieopslag

•
•

•
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Smart Grid: gebiedsoplossing voor slimme
energievoorziening
Comfort-as-a-Service: energie voor
een vast bedrag per maand, zonder
verrassingen en onverwachte
onderhoudskosten
Nieuwe concepten: in co-creatie met onze
klanten

Met warmte komen
we vooruit
Warmte van Eneco is restwarmte die ontstaat bij de productie van
elektriciteit of bij fabrieken in de buurt. Via ons warmtenet verwarmen
we hiermee woningen en kantoren. Als de warmte aan een gebouw
of woning is afgegeven, stroomt het afgekoelde water terug naar de
bron en wordt het daar opnieuw gebruikt. Zo maken we slim gebruik
van warmte die er toch al is. Duurzamer kan bijna niet.

Rioolwater als warmtebron
Samen met het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden ontwikkelt Eneco bij de
nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Overvecht een
25 MW warmtepomp. Deze grootste warmtepomp
in Nederland wint warmte uit het proces voor
waterzuivering. Hiermee voorzien we vanaf
2022 ongeveer 10.000 woningen van gasloze
stadswarmte – met restwarmte uit rioolwater.

Bronnenstrategie naar 100% duurzame warmte
De ambitie van Eneco is om in 2030 voor haar warmtenetten een
gemiddelde besparing van 70% CO2 te bereiken ten opzichte van een
huidige HR gasketel. In 2040 willen wij 100% van de warmte voorzien
met duurzame bronnen. Deze ambities voor 2030 en 2040 zijn
vastgelegd in het Klimaatakkoord en in het Warmtepact.

Warmte

Voor de verduurzaming van haar warmtenetten ontwikkelt Eneco
diverse bronnen. Naast duurzaamheid staat betaalbaarheid en
betrouwbaarheid daarbij voorop.

Industriële
restwarmte

Warmte uit
groene stroom

BioWarmte
Installatie
(BWI)

Stroom- en gascentrale

Hulpwarmtecentrale

Warmte uit water
Geothermie

Biogas / Groengas

Warmtebuffers

Industriële
restwarmte

TOEN
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Geothermie

Industriële
restwarmte

NU

Warmtebuffers

TOEKOMST

Koeling
door
rivierwater
De gebouwen op de Wilhelminapier in Rotterdam worden gekoeld met Maaswater.

Koude

Rivierwater om gebouwen te koelen? Het lijkt
een techniek voor de verre toekomst, maar Eneco
past hem al volop toe. Kantoren en woningen
worden gekoeld door een circuit van zuiver, koud
water dat door de vloerverwarmingsleidingen
stroomt. Deze vorm van actieve koeling via
oppervlaktewater is voor gebouwen de perfecte
aanvulling op de levering van warmte.
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De beste lokale bron
Het koelen kan met oppervlaktewater, grondwater
en buitenlucht. We zoeken altijd de beste lokale
bron voor het project. Waar het kan, slaan we
energie op in een Warmte Koude Opslag (WKO) in
de bodem, zodat we vraag en aanbod altijd goed
op elkaar af kunnen stemmen.

Bronnen voor Koude:

Grondwater

Buitenlucht

Oppervlaktewater

Warmte en koude combi

Duurzaam verwarmen
en koelen
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Voor nieuwbouwwoningen en getransformeerde
gebouwen levert Eneco ook oplossingen die lage
temperatuurverwarming en koeling met elkaar
combineren. Door de inzet van hoge kwaliteit
warmtepompen in combinatie met lokale warmteen koudebronnen, zoals bodem-, oppervlaktewater
en de buitenlucht, scoren we hoog op alle
duurzaamheidsindicatoren.
Warmte Koude Opslag
Door gebruik te maken van een Warmte Koude Opslag
kunnen we nog verder verduurzamen. We gebruiken
hiervoor grondwaterbronnen die diep onder in de grond
zitten in combinatie met elektrische warmtepompen.
Overtollige warmte uit een gebouw wordt opgeslagen
in een diepe waterbron en gebruiken die ’s winters voor
de verwarming. Het afgekoelde water vangen we op
in een andere bron, zodat we dat kunnen gebruiken
voor koeling in de zomer. Een pomp zorgt voor
transport van het water. Wanneer de warmtepomp
op groene stroom draait, wordt uw gebouw 100%
klimaatneutraal verwarmd en gekoeld. Deze CO2-vrije
manier van verwarmen en koelen zorgt voor hoge
energieprestaties van gebouwen.

Meest duurzame klimaatvoorziening
Een WKO kan in combinatie met het warmtenet, windenergie en
zonnepanelen leiden tot de meest duurzame klimaatvoorziening.
Eneco investeert volop in wind- en zonne-energie; twee
duurzame bronnen die nooit opraken én het milieu niet belasten.

De warmtepomp brengt de
warmte en koude op de juiste
temperatuur voor het gebouw.
Eneco gebruikt hoogwaardige
warmtepompen met een hoge
COP (coefficient of performance)
voor de duurzaamste oplossing.
Warme bron
Warmte die vrijkomt bij
het koelen van het
gebouw wordt opgeslagen en ingezet wanneer
het koud wordt.

Warmtepomp

Koude bron
Koude die overblijft
bij warmteopwek in
de winter wordt
opgeslagen tot het
weer warm wordt.

Ondergrond
Laag met grondwater

Warme bron

Koude bron

Onze innovaties
maken het verschil
Slimme energieconcepten

De beste oplossingen zijn niet altijd de meest voor de
hand liggende. Eneco denkt creatief na hoe we onze
energievoorzieningen slimmer kunnen maken.
Smart Grid: gebiedsoplossing op basis van data
In een Smart Grid verbinden we in een gebied
meerdere gebouwen en bronnen met elkaar. Dat
kunnen WKO-bronnen zijn, maar ook combinaties met
geothermie, aquathermie, zonneen/of windenergie.
Daarmee leveren we Warmte en Koude in een volledig
duurzaam energiesysteem. Met data stemmen we vraag
en aanbod optimaal op elkaar af. Zo besparen we veel
kosten én CO2.
Comfort-as-a-Service: energie voor een
vast bedrag per maand
Een nieuw energieconcept van Eneco dat woonlasten
betaalbaar en voorspelbaar houdt. Met de verwarming
comfortabel op 20 graden en 180 liter warm
water per dag, genoeg om 30 minuten te douchen.
Comfort-as-a-Service (CaaS) is de ideale oplossing voor
sociale en middenhuur projecten.

Nieuwe concepten: in co-creatie met onze klanten
Eneco is continu in gesprek met vastgoedpartijen om met slimme,
duurzame energieoplossingen maximaal comfort te kunnen
bieden, tegen betaalbare tarieven. Door samen met onze klanten
out-of-the-box te denken creëren we nieuwe energieconcepten, in
het belang van betrokken partijen en bewoners. Met als resultaat:
• Een integrale aanpak, gericht op een gebouw of gebied,
met bestaande en nieuwe technologieën, en waar nodig
gecombineerd met oplossingen van partners
• Anticipatie op veranderende regelgeving (BENG en Warmtewet)
• Slimme toepassing van lokale bronnen en nieuwe technieken
De koppeling van een slimme warmtemeter aan een app of Toon©,
de slimme thermostaat, kan onderdeel van zo’n energieconcept
zijn. Warmteklanten krijgen inzicht in hun verbruik. En data
gebruiken we – met hun toestemming - om slimmer en efficiënter
warmte en koude te leveren.

Bij CaaS draaien warmtepompen op zonnepanelen op het
dak. De energie die niet nodig is voor de warmtepompen,
gaat naar de bewoner(s). Eneco ontzorgt de verhuurder
volledig met beheer, onderhoud en optimaliseren van
de warmtepomp. Zo maken we de energietransitie voor
iedereen makkelijk, betaalbaar en zorgeloos.
Voorbeeld van Smart Grid
in Haagse Binckhorst
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Eneco als partner voor
warmte
en
koude
5 redenen om samen te werken
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1

Breed portfolio, dus altijd de beste oplossing

2

Projecten voldoen aan de BENG-normen

3

Oog voor het belang van de ontwikkelaar

4

Leveringszekerheid en betaalbare tarieven voor eindgebruikers

4

Volledig ontzorgd in de energievoorziening

Eneco biedt
u nog veel meer
Naast warmte en koude uit duurzame bronnen levert Eneco ook groene stroom uit wind
en zon van eigen bodem. Met onze zonnepanelen en ZonOpDak oplossingen van onze
afdeling Solar maken wij het BENG-plaatje compleet. Via Eneco eMobility helpen wij u
aan laadpunten voor elektrisch auto’s en door middel van onze apps en inzichtdiensten
helpen wij eindgebruikers grip te houden op hun verbruik.
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Warmte en koude in de praktijk:

EDGE
Amsterdam-West

Opgave:
Verkrijgen van een BREEAM Outstanding
classificatie en een energiepositief gebouw
Oplossing:
Een integrale oplossing van WKO in combinatie met
zonnepanelen en laadinfrastructuur
Opdrachtgever:
EDGE Technologies
Voordelen:
• Hoge mate van duurzaamheid
• Energieoplossing onder één dak
BREEAM-NL score:
Outstanding
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Een kantorencomplex aan de Basisweg in Amsterdam-West
wordt door Edge Technologies getransformeerd tot
een moderne werkplek. De oude patio krijgt een glazen
dak, waardoor een prachtig overdekt atrium ontstaat.
Dankzij de samenwerking met Eneco valt de gehele
energieoplossing onder één dak en scoort het pand een
duurzaamheidsscore BREEAM-NL Outstanding.
Aansluiten bij de ambitie
De ontwikkeling van het pand aan de Basisweg tot een state-of-the-art
kantoorgebouw is een ambitieuze onderneming met bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen. Ontwikkelaar Edge en huurders zoals APG, Alliander en Intertrust
legden de lat hoog met de wens om een BREEAM-NL score “Outstanding”
te bereiken. Om hieraan te kunnen voldoen, realiseert Eneco een duurzame
energievoorziening waarbij warmte en koude geleverd worden door middel van een
WKO. Door de plaatsing van zonnepanelen wordt het gebouw zelfs energiepositief.
“De samenwerking tussen EDGE en Eneco, als exploitant van de
WKO en PV-panelen, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
invulling van onze energie ambities.”
Mayada Shaaban, Director Projects Edge Technologies
Ook oog voor mobiliteit
Eneco is ook met Edge Technologies in gesprek voor het plaatsen van solar
carports en laadpalen voor de parkeerplaatsen. De duurzaamheid van een
kantoorgebouw stopt namelijk niet bij de voordeur.

Warmte en koude in de praktijk:

Binckhorst

Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een CO2-vrije stad
te zijn. Dit streven is vertaald naar duurzaamheidseisen
waaraan het nieuwbouwproject Binckhorst moet voldoen.
De woningen worden gerealiseerd volgens aangescherpte
EPC- of de BENG-eis.

Opgave:
Warmte en koude voor transformatiegebied
en nieuwbouw kantoor- en wooncomplexen
Oplossing:
Innovatief Smart Grid met een combinatie van
WKO en ZonOpAfstand
Opdrachtgever:
VORM
Voordelen:
• Hoge mate van duurzaamheid
• Uit te breiden met toekomstige bronnen
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BinckNet®
Binckhorst bevindt zich aan een uitloper van het bestaande stadswarmtenet.
Door het plaatsen van een middenstation creëren we een lokaal net: BinckNet®.
Warmtepompen van het project worden in een Smart Grid gekoppeld aan het net
om met elkaar warmteoverschotten en –tekorten uit te wisselen. BinckNet® is
uitbreidbaar: in fasen kunnen we de komende jaren diverse duurzame koppelingen
maken met bronnen in de omgeving, zoals geothermie.

“Het moest een écht collectief, duurzaam en betaalbaar
systeem worden voor Binckhorst. Voor ons, maar zeker
ook voor de bewoners.
Tim Boeter, Vastgoedontwikkelaar bij VORM

ZonOpAfstand
Onderdeel van de Binckhorst oplossing is ZonOpAfstand. Met deze unieke propositie
voegen we duurzaamheid toe. Zo krijgt het net een duurzame ‘boost’.

Warmte en koude in de praktijk:

Wilhelminapier

De gebouwen op de Wilhelminapier in Rotterdam vormen
een indrukwekkende skyline. Ook de manier waarop we
omgaan met de klimaatbeheersing in deze gebouwen is
indrukwekkend. Op warme dagen koelen deze gebouwen
zich met water uit de Maas.
Opgave:
Warmte en koude oplossing voor het dichtst bebouwde
stukje Nederland, ingeklemd tussen drie kades
Oplossing:
Stadswarmte in combinatie met innovatief koudenet op
basis van rivierwater uit de Maas
Opdrachtgever:
O.a. Gemeente Rotterdam, OVG, BPD,
Synchroon, VolkerWessels en Vesteda

Voordelen:
• Betrouwbaar
• Hernieuwbaar
• Lokaal
• Innovatief
BREEAM-NL score:
Very Good (Woontoren Seattle)
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Onder de Wilhelminapier ligt ‘t eerste stukje koudenet van Nederland. Meerdere torens
aan de Maas worden via dit net van koude voorzien. De koudecentrale is gebouwd in
het complex ‘New Orleans’, met 45 verdiepingen de hoogste woontoren van Nederland.
Ook de ondergrondse inlaat van het altijd koele Maaswater bevindt zich hier.
“Een prettige, open samenwerking. We zijn blij met de
comfortabele energie-oplossingen, in alle jaargetijden.”
Michel Leferink, Senior Projectmanager bij BPD Ontwikkeling
Koude via de vloerverwarming
De woningen in de torens worden gekoeld door een circuit van zuiver, koud water dat
door de vloerverwarmingsleidingen stroomt. Dit gesloten circuit wordt gekoeld door
Maaswater. De circuits zijn van elkaar gescheiden. Er loopt dus geen Maaswater door
de woningen.
50% Minder CO2 uitstoot
Maaswaterkoude is een hernieuwbare manier van koeling; het vervangt de
energie-intensieve airconditioning. Ten opzichte van conventionele koeling
wordt 50% CO2 bespaard. De gebouwen in deze buurt worden overigens
door Eneco ook van duurzame warmte voorzien; door restwarmte vanuit de
AVR-afvalcentrale in Rozenburg.

Nieuw energieconcept in de praktijk:

Rijnvliet Utrecht
In een nieuwbouwproject in Utrecht is Eneco samen
met woningcorporatie Bo-Ex gestart met een nieuw
energieconcept: ‘Comfort-as-a-Service’. Energie is in
dit concept geen product, maar een dienst: voor een
vast bedrag per maand staat de verwarming op een
comfortabele 20 graden.
Opgave:
Energieoplossing voor een nieuwbouw
woonwijk met als uitgangspunt warmte voor
een vast bedrag per maand
Oplossing:
Warmtebundel voor verwarming en 30 minuten
warm water per dag. Warmtepomp gevoed met
duurzame energie uit zonnepanelen en windenergie
Opdrachtgever:
Woningcorpratie Bo-Ex
Voordelen:
• Volledig ontzorgend concept
• Heldere prijs voor de klant
• Klant profiteert mee van zonnepanelen

Primeur in Rijnvliet
Een primeur voor 61 huurders in de Utrechtse woonwijk Rijnvliet, onderdeel
van Leidsche Rijn. Zij hebben nu gegarandeerd een warme nieuwbouwwoning
tegen vaste energiekosten. De 61 nul-op-de-meter woningen zijn voorzien van de
duurzaamste energietechnieken: uitstekende isolatie, een warmtepomp, een slimme
meter en zonnepanelen.

“Met dit concept houden we de woonlasten betaalbaar
en voorspelbaar voor huurders.”
Marije Eleveld, directeur van Bo-Ex

Inzicht in energieverbruik
Via een monitoringsysteem hebben de huurders inzicht in hun energieverbruik.
Zo kunnen de bewoners per dag, week, maand of jaar bekijken hoeveel warmte en warm
water ze verbruiken. En wat het effect van hun gedrag is op het energieverbruik.
Ontzorgen
Het onderhoud en beheer van de warmtepomp is in handen van Eneco.
Zo nemen we de zorg weg bij de gebruiker. En maken we met Comfort-as-a-Service
de energietransitie makkelijk, betaalbaar én zorgeloos.
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Altijd een oplossing
op maat
Elke locatie en elke situatie is uniek. Met onze oplossingen en
vernieuwende concepten bieden wij u altijd de beste oplossing
op maat.

Katendrecht

Fellenoord

De Syp en Central Park

Papendal

Centre Court

Opgave:
Warmte en koude voor appartementencomplex in gebied in ontwikkeling

Opgave:
Een warmte en koude voor kantoren

Opgave:
Warmte en koude voor nieuwbouw
woontoren in hartje Utrecht

Opgave:
Warmte en koude vanuit een gebiedsgerichte duurzaamheidsvisie

Opgave:
Warmte en koude voor bestaand
kantorencomplex in centrumgebied

Opdrachtgever:
OVG, RVO

Oplossing:
Samenwerking met de NS en gemeente
Utrecht voor optimaal gebruik
WKO-bronnen

Oplossing:
Een WKO in combinatie met stadswarmte
voor de piekvoorziening

Opdrachtgever:
Frame Vastgoed

Locatie:
Eindhoven

Opdrachtgever:
Amvest, APF

Oplossing:
Gebouwen delen warmte en koude
via een WKO-net. Overige toegepaste
duurzame oplossingen: zonnepanelen,
oplaadpunten voor elektrisch vervoer en
led verlichting

Locatie:
Rotterdam

BREEAM-NL score:
Exellent

Locatie:
Utrecht

Opdrachtgever:
Sportcentrum Papendal

Locatie:
Den Haag

Locatie:
Arnhem

BREEAM-NL score:
Very Good

Oplossing:
De WKO die geplaatst wordt voor het
project Bay House (#e View) levert straks
warmte en koude aan de hele omgeving

Oplossing:
WKO-systeem / turnkey aangekocht

BREEAM-NL score:
Exellent
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Opdrachtgever:
Bouwinvest

Onze
full
service
aanpak
Van advies tot realisatie in 5 stappen
Binnen het gehele traject kunnen we alles voor u uit handen nemen. Van ontwerp tot de complete
realisatie en zo nodig het regelen van vergunningen en financiering. Om u te helpen voldoen aan de
BENG-norm bieden wij u een pakket waarin wij u van A tot Z helpen bij het halen van de BENG-norm
en een hoge BREEAM-score voor uw gebouw.

Quickscan en advies

18

Ontwikkeling: ontwerp
en contract

Aanvraag vergunningen

Financiering, bouw
en realisatie

Exploitatie, onderhoud en
monitoring

Samenwerken
voor succes

Samenwerken op basis van transparantie, creativiteit en volop motivatie.
Dat vinden we bij Eneco belangrijk. Onze werkwijze vertaalt zich al jaren in
succesvolle samenwerkingsverbanden met bouwteams.
Door de nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen is het belangrijk om in een vroeg
stadium af te stemmen. Wij leveren input voor het voorlopig ontwerp, en
soms zelfs het schetsontwerp, zodat u vroegtijdig in beeld hebt dat u aan alle
duurzaamheidseisen gaat voldoen. Onze ontwikkelteams zijn ingericht om
de samenwerking tot een succes te maken.
In een bouwteam werken mensen met mensen. Daarom vinden wij het cruciaal
om te investeren in een optimale samenwerking. Net als u hebben ook wij de
mentaliteit van opgestroopte mouwen en doorpakken. De experts van Eneco
zijn gemotiveerd om op alle fronten te laten zien dat ze onderdeel zijn van het
bouwteam en samenwerken voor de beste oplossingen voor uw project.
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Oog voor
de eindklant
Eneco biedt optimale service aan eindgebruikers van warmte en koude.
Met onze oplossingen zorgen we voor een optimaal binnenklimaat om
comfortabel te wonen en werken. We werken hard om de klanttevredenheid
onder onze klanten continu te verbeteren.
Eneco biedt particuliere en zakelijke klanten nu en in de toekomst:
• Een grote stap vooruit door aardgasvrij verwarmen
• Een warm welkom bij Eneco
• Altijd goede klantenservice
• Inzicht in verbruik
• Duurzame stroom van eigen bodem
• Oplossingen voor een volgende duurzame stap
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Samen met Eneco
Eneco is uitgegroeid tot leider in de energietransitie in Nederland en België. We
zijn één van de grootste investeerders in duurzame energie en werken samen met
miljoenen consumenten en vele bedrijven. We brengen de energietransitie ook voor
uw vastgoed opgave in de praktijk, met duurzame warmte- en koudeoplossingen en
slimme diensten. Samen helpen we Nederland omschakelen.
Afspraak maken
Steeds meer ontwikkelaars kiezen voor Eneco om hun projecten te realiseren. Bent u
benieuwd naar passende oplossingen voor uw project? Wij komen graag bij u langs,
maar u bent ook van harte welkom in ons klimaatneutrale kantoor Eneco World.
Maak een afspraak via warmtekoude@eneco.com of bel: 088 – 895 0019.
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