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“Ik help klanten bij het maken van een juiste keuze tussen verschillende energiebesparende maatregelen. Ik neem 

klanten bij de hand en samen zoeken we naar een goede balans tussen de investering en het rendement dat het 

oplevert. Het is maatwerk en geheel vrijblijvend. Het verduurzamen van een woning maak ik zo eenvoudig mogelijk. ,,
Rick Buitenkamp
PlusJeHuis Adviseur
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#1 
Koeien- en 

schapenwinden 
hebben invloed op 
klimaatverandering

FEIT: Koolstofdioxide (CO
2
) is het belangrijkste 

maar niet het enige broeikasgas. Na CO
2
 zijn 

methaan en lachgas de belangrijkste bijdragers 
aan de klimaatopwarming. In totaal is ongeveer 
een derde van het versterkte broeikaseffect toe 
te wijzen aan andere gassen dan CO

2
. Methaan 

komt veel minder voor, maar het is wel sterker 
dan CO

2
. Waar methaan zoal in voorkomt? 

Nou, bijvoorbeeld koeien- en schapenwinden! 

& MeerDuurzaam verwarmen
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KLIMAATSTRESS
Energietransitie, wat is dat nu eigenlijk?

Energietransitie

Er verschijnen regelmatig berichten in de media over de energietransitie, 
het klimaatakkoord, gasloos wonen en duurzame energie. 
Wat betekent dit nu concreet?  

Het Klimaatakkoord stelt dat in 2050 de CO
2
-uitstoot met minimaal 

90% is gedaald ten opzichte van 1990. Deze daling in CO
2
-uitstoot 

wordt gerealiseerd door een energietransitie. Dat wil zeggen dat er 
een omschakeling plaatsvindt van fossiele brandstoffen zoals aardolie, 
aardgas en steenkool naar duurzame energie zoals zonne-energie, 
windenergie en aardwarmte. Nederland heeft een grote uitdaging 
op het gebied van verduurzamen. Op dit moment staat Nederland 
voorlaatste op de EU-lijst Duurzame Energie. Specifiek gekeken naar 
het energieverbruik in Limburg bedraagt dit 185 PetaJoule* (PJ, 1 PJ is 
1015) per jaar. De CO

2
-uitstoot in Limburg bedraagt 11.900 Megaton ** 

(Mt) per jaar.

Hoe staat Limburg ervoor? 

Provincie Limburg heeft de Limburgse 
Energie- en Klimaat Transitie Aanpak (LEKTA) 
opgesteld. Hierin staat beschreven wat de 
Provincie gaat doen om de doelen van 2030 
en 2050 te behalen. 

Waar is de Provincie al mee bezig?

 17 extra windmolens plaatsen
 2 zonneparken realiseren
 Het Groene Net 
 Het Groene Net is een lokaal  
 warmtebedrijf dat warmte 
 afkomstig van Biomassacentrale   
 Sittard (BES) en de restwarmte van 
 SABIC’s naftakraker op Chemelot 
 levert aan bedrijven en woningen 
 in Sittard-Geleen, Beek en Stein voor 
 de verwarming en koeling van 
 huizen en bedrijven. 
 Mijngangen in Heerlen
 In Heerlen wordt op een soortgelijke 
 manier het grondwater in de 
 mijngangen gebruikt voor 
 verwarming en verkoeling.
 Industriële restwarmte in Maastricht
 In Maastricht wordt industriële 
 restwarmte ingezet voor het 
 verwarmen van woningen.

Programma Aardgasvrije Wijken

Naast landelijke en provinciale doelen, hebben ook gemeentes een doel voor 2021. Zij moeten eind 2021 een transitievisie 
warmte vaststellen. In deze visie wordt een tijdspad vastgelegd waarin wordt beschreven wanneer wijken van het aardgas 
afgaan en verduurzaamd worden. Uiteindelijk gebruiken 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer, worden deze geïsoleerd en 
voorzien van duurzame energie. Vanuit de overheid is er het Programma Aardgasvrije Wijken, hierbij doen gemeenten kennis 
en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Voor dit programma zijn 27 gemeenten aan de 
slag gegaan als ‘proeftuin’. In Limburg is dit Gemeente Sittard-Geleen en zal de wijk Limbrichterveld-Noord als eerste onder 
handen worden genomen. 

“Limburg aardgas vrij in ... “ 
In 2021 komt hier helderheid in op wijkniveau voor 527.097 woningeigenaren.

**11.900 Mt CO
2

wordt uitgestoten bij
8.330.000.000.000.000.000 

keer naar Parijs vliegen

*185 PJ
wordt verbruikt wanneer

90.250 LCD LED TV’s
 8.765 uur (één heel jaar) 

aan staan
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2019 2021 2030 2050

Begin 
Klimaatakkoord

Uitfasering
Gronings aardgas

CO
2
 uitstoot
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49% CO

2

reductie
Implementatie
Omgevingswet

Industrie

Mobiliteit minder CO
2
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landgebruik

Gebouwde
omgeving

minder CO
2
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3,4 Mt

Elektriciteit minder CO
2

uitstoot
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85PJ = 45%Huidig energieverbruik

Industrie

10PJ = 5%Huidig energieverbruik

Landbouw

35PJ = 20%Huidig energieverbruik

Mobiliteit

Verloop Klimaatakkoord

Meer dan 100 partijen verlagen de CO2-uitstoot van Nederland met
49% ten opzichte van 1990 via het Klimaatakkoord.

55PJ = 30%Huidig energieverbruik

Gebouwde omgeving

Energieverbruik 
Limburg

reductie-
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48,7 Mt = 100%
minder CO

2

uitstoot

OverhedenBedrijfsleven

Maatschappelijke
organisaties

Huidig 
energieverbruik
185 PJ = 100%

14,3 Mt 
= 30%

3,5 Mt 
= 7%

3,4 Mt 
= 7%

20,2 Mt 
= 41%

7,3 Mt 
= 15%
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Een duurzame woning binnen handbereik

Met het initiatief PlusJeHuis van Volta Limburg is een duurzame 
woning binnen handbereik. Met relatief eenvoudige maatregelen 
helpt Volta Limburg haar klanten om het energieverbruik – en 
dus ook de energierekening – flink te verlagen. Koen Batinas-
Geurts uit Sittard heeft, samen met Volta Limburg, al de nodige 
maatregelen getroffen. Hij heeft zijn spouwmuur geïsoleerd, 
achttien zonnepanelen geplaatst, een zonneboiler geïnstalleerd 
en zijn dak goed geïsoleerd. Rick Buitenkamp, adviseur bij Volta 
Limburg, ondersteunde hem bij het maken van de keuzes. 
„Er is veel meer mogelijk dan mensen vaak denken,” zegt 
Buitenkamp.

Verantwoordelijkheid

Batinas-Geurts hecht bijzonder veel waarde aan duurzaamheid. 
„Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik de aarde op een goede 
manier achter wil laten voor mijn twee kinderen,” zegt hij. „Ik 
voel wat dat betreft een grote verantwoordelijkheid en als ik 
op deze manier iets kan bijdragen aan de wereld dan voelt dat 
heel goed.” Maar ook financieel zijn de maatregelen die hij 
treft volgens hem bijzonder aantrekkelijk. „Als je je geld op de 
bank zet krijg je nauwelijks rente. Zonnepanelen leveren je een 
rendement op van zo’n zes procent per jaar. Dat krijg je nergens 
anders.”

PLUSJEHUIS MAAKT VERDUURZAMEN EENVOUDIG
‘We nemen klanten bij de hand’

Volta Limburg 
helpt u graag verder 

Een van onze adviseurs 
komt bij u langs voor een 
gedetailleerd advies om een 
lagere energierekening en een 
hoger comfort te realiseren. 

U ontvangt een uitgebreid 
rapport waarin u kunt zien 
wat u per maatregel kunt 
besparen. Ook bespreken we 
de mogelijke subsidies en 
gunstige leningen met u door. 

Maatwerk

Dubbel glas, spouwmuurisolatie, een zuinigere CV-ketel, 
zonnepanelen en een warmtepomp; ze dragen allemaal 
bij aan een energiezuinigere woning. 
Maar veel mensen zien volgens Buitenkamp door de 
bomen het bos niet meer. „We nemen klanten echt bij 
de hand waarbij gefaseerde keuzes ook mogelijk zijn. 
We zoeken samen naar een goede balans tussen de 
investering en het rendement dat het oplevert. Het is 
maatwerk en het advies dat we uitbrengen is geheel 
vrijblijvend.”

Tekst: Chapeau Magazine, foto’s: Anne Jannes

Koen Batinas – Geurts uit Sittard  

PlusJeHuis klant Volta Limburg
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Energie besparen kan op verschillende manieren. Denk aan het opwekken van eigen stroom met zonnepanelen, 
uw woning isoleren of besparen op de gaskosten met een warmtepomp of een nieuwe CV-ketel. 

PLUSJEHUIS
Zes populaire besparingsmaatregelen

Slimme thermostaat
Een slimme thermostaat 
regelt de verwarming in 
huis hoe en waar u ook 
maar wilt en leert uw ritme, 
zodat uw huis altijd een 
aangename temperatuur 
heeft als u thuiskomt. 

Ventilatie
Ventilatie zorgt voor een 
gezonde en schone lucht 
in huis. Sinds de jaren 70 
is mechanische ventilatie 
in gebruik. Ventilatie-units 
van vóór 2005 verbruiken 
meer energie en maken 
veel meer lawaai. Door de 
unit te vervangen bespaart 
u op uw energiekosten.

Zonnepanelen
2.700 Wattpiek 10 panelen

Eenmalige kosten:
€4.440,-*

€500,- per jaar

Warmtepomp
(5kW hybride) bij uw HR-ketel

Eenmalige kosten:
€4.000,-

€160,- per jaar

HR++ glas
vervanging van enkel glas

Eenmalige kosten:
€3.500,-

€290,- per jaar

Isoleren schuin dak
bij verwarmde zolder

Eenmalige kosten:
€5.200,-

€700,- per jaar

Isoleren spouwmuur

Eenmalige kosten:
€2.100,-

€600,- per jaar

Isoleren vloer
van begane grond

Eenmalige kosten:
€1.800,-

€ 220,- per jaar

Waterzijdig inregelen
eenmalige handeling

Kosten afhankelijk
van situatie

€100,- per jaar

*De aangegeven 
besparingscijfers 
zijn onderzocht door 
het onafhankelijk 
voorlichtingsbureau 
Milieu Centraal.

DE ENERGIESCAN ALS 
VERTREKPUNT
 
De Energiescan is het vertrekpunt van 
PlusJeHuis. Onze adviseur voert deze uit 
en brengt daarmee de energieprestatie 
van de woning nauwkeurig in beeld. 
Zo kunnen we in kaart brengen welke 
energiebesparende maatregelen voor 
uw persoonlijke situatie het beste zullen 
renderen. De woning wordt beoordeeld 
op onder andere isolatie, verwarming, 
ventilatie en stookgedrag. Met deze 
maatregelen bespaart u tot wel 60% per 
maand op de energiekosten.

In zes stappen naar een comfortabel en energiezuinig huis

Er komt een technisch adviseur bij u thuis om uw huis van top 
tot teen te bekijken.

Aan de hand van de woningopname wordt een plan met de 
beoogde besparing opgesteld.

De adviseur komt bij u langs om het plan door te spreken.

Wanneer u akkoord gaat met het PlusJeHuis plan, dan kijken 
we samen wanneer de maatregelen kunnen worden getroffen.

De energiebesparende maatregelen worden netjes bij u 
geïnstalleerd en gecontroleerd. Vanaf nu gaat u besparen!

We kijken op een afstandje mee naar de opbrengst van uw 
zonnepanelen. Mocht er iets afwijkends geconstateerd worden, 
dan nemen we direct contact met u op.

1

2

3

4

5

6

Meer weten over de besparingsmaatregelen? Kijk op www.voltalimburg.nl/PlusJeHuis
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Drie stappen naar verduurzaming

De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie voor 
energiezuinig (ver)bouwen en wonen. De term werd in 1996 
geïntroduceerd door de Nederlandse Organisatie voor Energie 
en Milieu (Novem). De TU Delft zorgde voor een verdere 
uitwerking.

De Trias Energetica kent drie opeenvolgende stappen:
 
 Beperk de energievraag

 Gebruik duurzame energie

 Zijn fossiele brandstoffen  nodig, gebruik ze dan zo 
 efficiënt mogelijk 

Het principe van de Trias Energetica is dat stap 1 het 
meest duurzaam is. Deze kost immers geen energie in de 
gebruiksfase. Stap 3 is de minst duurzame en stap 2 zit 
daar tussen in; er wordt wel energie verbruikt, maar die is 
afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Concreet zijn stappen voor een huishouden als volgt:
 
 Isoleer de woning optimaal
 
 Plaats een warmtepomp
 
 Verwarm alleen bij met gas wanneer het echt nodig is

TRIAS ENERGETICA
Energiezuinig (ver)bouwen en wonen

1 1

2 2

3 3

“Vorig jaar was mijn 20 jaar oude HR-ketel aan vervanging 
toe. Ik had me ingelezen over (hybride) warmtepompen 
en besloot een aantal bedrijven op gesprek te laten komen 
en een offerte te laten maken. Volta Limburg was een van 
hen. Met adviseur Mike Verhaegh heb ik een goed gesprek 
gehad waar ook eerlijk werd uitgelegd dat mijn woning 
(vrijstaand, 200m2 woonoppervlak, bouwjaar 1998 met 
deels vloerverwarming) niet geschikt was voor een volledig 
electrische warmtepomp, maar dat een hybride warmtepomp 
prima geschikt zou zijn.

Vergelijken van offertes 
Na alle offertes te hebben ontvangen en ondertussen nog 
een aantal vragen te hebben gesteld was bij Volta Limburg 
niet alleen de prijs in orde, maar werden ook de vragen naar 
expertise beantwoord. Uiteindelijk heb ik voor Volta Limburg 
gekozen.

CV-ketel met hybride warmtepomp
Er is netjes volgens afspraak een nieuwe CV-ketel met hybride 
warmtepomp geplaatst. De warmtepomp heb ik aangeschaft 
om gas te besparen. Met een slimme meter gekoppeld aan 
een online portal is het gasverbruik makkelijk te vergelijken. 
De warmtepomp hangt ook aan een slim stopcontact zodat 
het verbruik bijgehouden wordt, meten is weten!

Kies een geschikte locatie
De warmtepomp is bij mij geplaatst aan de buitenmuur van de 
logeerkamer. Op deze manier heb ik zo min mogelijk overlast 
van het geluid wat geproduceerd wordt door de pomp. Zelf 
gebruik ik geen nachtverlaging maar middagverhoging. Als 
het buiten warmer is, is het rendement van de warmtepomp 
hoger: dus vanaf 13.00 uur laat ik de binnentemperatuur één 
graden oplopen en om 16.00 uur nog één graden.

Tevreden klant
Een (hybride) warmtepomp is een goede keuze, mits de 
woning voldoende geïsoleerd is en er grotendeels lage 
temperatuurverwarming (zoals vloerverwarming) aanwezig 
is. Ik ben erg tevreden met mijn keuze voor de warmtepomp 
en hoe dit door Volta Limburg geregeld is!”

“DE WARMTEPOMP HEB IK AANGESCHAFT OM GAS TE BESPAREN. 
EEN GOEDE KEUZE, IK ZIE NU AL EEN ENORME BESPARING!”
Paul Dekkers uit America (Limburg), PlusJeHuis klant

2017-2018 2018-2019

verwacht gasverbruik

werkelijk gasverbruik

Besparing in gasverbruik

Oude CV-ketel Nieuwe CV-ketel
i.c.m. warmtepomp

Actuele verbruiksgegevens uit de monitoring app van de heer Dekkers.
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Alle voordelen op een rij
 

 De coördinatie en uitvoering liggen 
 bij één bedrijf: Volta Limburg 

 Woonlasten blijven nagenoeg gelijk 
 door daling energieverbruik

 U bespaart op het energieverbruik
 Meer wooncomfort door treffen 

 van maatregelen
 Uw woning kan meer waard 

 worden

Een prettig wooncomfort staat centraal in 
uw leven. Zaken zoals tocht, een koude 
vloer of een hoge energierekening kan 
dit wooncomfort in de weg zitten. Helaas 
hebben veel bewoners toch last van één 
of meer van deze klachten. Wij helpen u 
graag om uw woning comfortabeler en 
energiezuiniger te maken met PlusJeHuis.
Naast particuliere woningeigenaren kunnen 
ook gemeenten deelnemen aan PlusJeHuis.  

PLUSJEHUIS
Meer comfort, minder energie

Met deze gemeenten werken wij al samen 
op het gebied van verduurzaming. 
Wanneer stapt u in?

 Maastricht - PlusJeHuis
 Meerssen - PlusJeHuis
 Gulpen-Wittem - PlusJeHuis
 Venray - PlusJeHuis

 Voerendaal - Zonneproject
 Heerlen - Zonneproject
 Beekdaelen (voormalig Nuth, Schinnen en 

 Onderbanken) - Zonneproject
 Kerkrade - Zonneproject
 Heumen - Zonneproject
 Landgraaf - Zonneproject
 Simpelveld - Zonneproject
 Brunssum - Zonneproject
 Maasgouw - Zonneproject
 Eijsden-Margraten - Zonneproject
 Stein - Zonneproject
 Dubbel Duurzaam (Sittard-Geleen,  

 Valkenburg, Gulpen-Wittem,  
 Eijsden-Margraten, Schinnen)

BTW-teruggave zonnepanelen 

Particulieren kunnen het BTW-bedrag over de gehele aanschaf en installatie van het zonnepanelensysteem terugkrijgen van 
de overheid. 

Energiebespaarlening 

Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is het mogelijk om energiebesparende maatregelen 
te financieren. De lening kan naast zonnepanelen ook gebruikt worden voor isolatie, zonneboilers en waterzijdig inregelen. 
Hierbij mag 75% van de lening gebruikt worden voor zonnepanelen en 25% in andere energiebesparende maatregelen.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis 

Via de provincie Limburg kan men gebruik maken van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Met deze lening kan men de 
investering in zonnepanelen tegen gunstige voorwaarden financieren. De maandelijkse aflossing is hierbij kleiner dan de 
maandelijkse besparing, hierdoor heeft men al vanaf de eerste maand financieel voordeel. 

*Let op geld lenen, kost geld. 

LENINGEN/FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN* 
voor energiebesparende maatregelen

Bent u eigenaar van een koopwoning? 
Kijk op www.voltalimburg.nl/PlusJeHuis voor meer informatie.
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ZONNEPANELEN
Hoe werken ze nu eigenlijk?
Zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook 
voor de portemonnee. Een gemiddeld zonnepanelensysteem 
verdient zich binnen 7 jaar terug. Daarnaast krijgt u het gehele 
BTW-bedrag over de installatie terug van de overheid en gelden 
er financieringsmogelijkheden op zonnepanelen. De zonnepanelen 
op het dak werken op daglicht. Zonnepanelen zijn opgebouwd uit 
zonnecellen die stroom geleiden. Zodra het licht deze zonnecellen 
raakt, wordt dit licht omgezet in energie in de vorm van gelijkstroom. 
De omvormer zet deze gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom; 
dezelfde stroom als uit uw stopcontact komt.

Stimuleringsregeling voor zonnepanelen 

verlengd tot 2023 (terugleveren en salderen)

De energie die u opwekt met zonnepanelen wordt direct verbruikt 
in uw huishouden. In veel gevallen wekt u overdag meer energie 
op dan dat u verbruikt. Dan gaat u de extra, ongebruikte energie 
terugleveren aan het net. Als u minder energie opwekt dan u 
verbruikt, springt het elektriciteitsnet bij. Wat u afneemt van het net 
wordt weggestreept tegen de energie die u heeft teruggeleverd en 
verrekend op uw jaarrekening. Dit heet salderen. 

Onlangs werd bekend gemaakt dat het kabinet de huidige 
stimuleringsregeling voor zonnepanelen verlengt tot 1 januari 
2023. In eerste instantie zou de zogeheten salderingsregeling veel 
eerder verdwijnen. 

Uw zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn zodat de 
netbeheerder op de hoogte is van het feit dat u gaat terugleveren. 
Alleen zo komt u in aanmerking voor de vergoeding voor het 
terugleveren

Besparen met zonnepanelen

Uitgaande van een standaard zonnepanelensysteem per 
gezinsgrootte met optimale zoninstraling.

FABEL: Zonnepanelen reinigen is in principe niet nodig. 
Ze hebben namelijk een zelfreinigende laag. Deze laag 
zorgt er voor dat het meeste vuil- zoals stof, vogelpoep 
en bladeren-  van de panelen spoelt als het regent.

FEIT: Voor particulieren zijn er leningen en/of 
financieringsmogelijkheden. Zie pagina 9 welke dit zijn. 
Er bestaan geen landelijke subsidies. 

#2 
Er gelden financierings-

mogelijkheden voor 
zonnepanelen.

#3 
Zonnepanelen moeten 

regelmatig worden 
schoongemaakt om 
hoog rendement te 

behouden.

FEIT OF FABEL?

Werking van zonnepanelen

 Zodra er licht op de zonnepanelen valt, 
 ontstaat er een elektrische stroom.
 
 De omvormer zet deze gelijkstroom om in 
 wisselstroom.

 De stroom wordt direct verbruikt, opgeslagen 
 of teruggeleverd aan het electriciteitsnet.

 Bij een overschot een opgeslagen zonne-
 energie levert u terug aan het net. Bij 
 onvoldoende zonne-energie gebruikt u 
 netstroom.

1

2

3

4

1 2 3 4

2 persoons huishouden

Gem. jaarlijks verbruik: 2500 kWh

Aantal panelen: 9

Netto investering: € 3.725,-

Terugverdientijd: 7 jaar

Uw besparing per jaar: € 525,-

3 persoons huishouden

Gem. jaarlijks verbruik: 3250 kWh

Aantal panelen: 12

Netto investering: € 5.056,-

Terugverdientijd: 7 jaar

Uw besparing per jaar: € 700,-
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Doe nu de gratis Dakcheck 
en ontvang vrijblijvend een 
offerte!
 
Voor een persoonlijk, op maat gemaakt advies 
vult u de dakcheck in op www.dakcheck.nl/
voltalimburg.

1.        Vul uw persoonlijke gegevens in, 
 zoals adres en jaarlijks verbruik
2.      Onze adviseur bekijkt uw situatie 
 op basis van luchtfoto’s en met 
 speciale software wordt uw 
 dak nauwkeurig opgemeten
3.        Indien er vragen zijn, neemt de 
 adviseur telefonisch contact met u op
4.        Wij ontwerpen het optimale 
 zonnepanelensysteem voor uw situatie
5.        U ontvangt een overzicht met ons 
 advies, inclusief kosten en besparing

We komen graag 
bij u langs!
 
Liever een telefonisch 
adviesgesprek of huisbezoek? 
Onze adviseurs nemen graag 
de tijd om uw vragen te 
beantwoorden. Als u liever wilt 
dat onze adviseur bij u thuis langs 
komt om de situatie persoonlijk te 
beoordelen, kunt u een huisbezoek 
aanvragen.

Ga naar dakcheck.nl/voltalimburg
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DUURZAAM VERWARMEN
De warmtepomp

FEIT: Bij aanschaf van een warmtepomp 
kunt u tot 2021 gebruik maken van de 
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 
De subsidie kan oplopen tot een bedrag 
tussen € 1.500,- en € 2.200,-. afhankelijk van 
het type apparaat en vermogen. Hoe groter 
het vermogen, hoe hoger de subsidie. 

#4 
Het subsidiebedrag 

van een warmtepomp 
hangt af van het 

vermogen?

FEIT OF FABEL?

Op dit moment leest u veel over aardgasloos wonen en dat een  
CV-ketel taboe zou zijn na 2021. Met een warmtepomp kunt u uw huis 
toekomstbestendig maken. Er zijn twee soorten warmtepompen geschikt 
voor bestaande woningen: hybride- en all electric warmtepompen. Een 
hybride warmtepomp haalt energie uit de binnen- of buitenlucht en op 
piekmomenten springt de HR-ketel bij om uw huis of tapwater te verwarmen. 
U kunt deze warmtepomp combineren met uw huidige CV-ketel. Wilt u een 
stap in de goede richting maken, dan is de hybride warmtepomp een goede 
tussenoplossing op weg naar aardgasloos wonen. Uw woning moet wel 
aan een aantal voorwaarden voldoen zoals goede isolatie. Denk hierbij 
aan vloer-, wand-, of dakisolatie of lagetemperatuurverwarming (vloer- of 
wandverwarming). 

Heeft u dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie én HR++ glas?

 Ja   Nee

Heeft u ruimte voor een buitenunit 
(ongeveer 55 x 80 x 40 cm) aan de 
buitenmuur, het dak of de grond?

 Ja   Nee

Heeft u ruimte (ongeveer 60 x 30 
x 30 cm) voor een warmtepomp 
naast uw CV-ketel?

 Ja   Nee

Heeft u een CV-ketel? En deze is 
jonger dan 10 jaar?

 Ja   Nee

Beschikt uw woning alléén 
over vloer-/lagetemperatuur 
radiatoren?

 Ja   Nee

Is uw woning geschikt voor een warmtepomp?
Doe de check!

Om een goed rendement en een 
korte  terugverdientijd te behalen 
dient u alle vragen met ‘ja’ te kunnen 
beantwoorden. Bij een combinatie 
van vloerverwarming en radiatoren 
wordt een lager rendement behaald 
en is het niet zeker dat uw woning 
geschikt is voor een warmtepomp.

Meer weten over de 

verschillende soorten 

warmtepompen? 

Scan de QR-code en 

bekijk de video!

Hybride buitenHybride binnen All electric (stand –alone)

1
2 4

5

 Haalt energie uit de buitenlucht

 CV-ketel komt in op piekmomenten

 Kan aangesloten worden op   
 bestaande of nieuwe ketel

 Haalt energie uit de binnenlucht

 CV-ketel komt in op piekmomenten

 Kan aangesloten worden op   
 bestaande of nieuwe ketel

 Verwarmd volledig huis en tapwater

 Werkt volledig op electriciteit

 Geen gas (CV-ketel) nodig
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De ‘next step’ in warmtebeleving
De Nefi t 9000i is de volgende stap in warmtecomfort:

intelligente techniek, iconisch design en innovatieve

toepassingen van kwalitatief hoogwaardige materialen.

Intuïtieve bediening via het geïntegreerde touchscreen 

en de Easy app (optie). Als het gaat om de ultieme 

beleving hebben we bij de 9000i geen enkele concessie 

gedaan. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: 

techniek dient de mens en niet andersom. 

Nefi t. Zo easy kan het zijn. 

nefi t.nl /9000i

Nefi t 9000i
inteligent. iconisch. innovatief

De classifi catie geeft de energie-effi ciëntie aan van Nefi t 9000i in combinatie met een 
Nefi t Easy thermostaat. De classifi catie van andere combinaties  kan eventueel afwijken. 
Meer informatie over energielabels vindt u op nefi t.nl/energielabel.

47200011521 Adv Magazine Bakamerbreed 210x280_3 mm_overfill.indd   1 01-04-19   09:42
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Begin dit jaar heeft Wim Haas, naast 
de energiebesparende maatregelen die 
hij al heeft getroffen in zijn woning, 
een hybride warmtepomp aangeschaft. 
Wim vertelt over de beweegreden en 
de installatie: “Ik heb al zonnepanelen, 
dak-, vloer- en  spouwmuurisolatie. Een 
warmtepomp was een mooie toevoeging 
op de reeds getroffen maatregelen 
om mijn woning terug te brengen van 

Weten hoe een hybride warmtepomp werkt? 
Scan de QR-code en bekijk de video!

Warm en koel met energie uit bodem, water of lucht
De energietechniek afdeling ontwerpt en installeert 
complete duurzame energiesystemen voor woonhuizen 
en kleine utiliteit. Uit de directe omgeving zoals bodem, 
water en lucht is met een warmtepomp energie te 
winnen. Iedere situatie wordt nauwkeurig onderzocht 
naar toepassing, verbruik, rendement en comfort.

Wij bieden geborgde kwaliteit bij het ontwerpen en 
installeren van warmtepompen met bodemenergie. 
In combinatie met de jarenlange ervaring met 
het turn key installeren van bodem gekoppelde 
warmtepompsystemen is dit uw garantie voor een 
perfect werkend warmtepompsysteem.

Waarom een warmtepomp van Volta Limburg?

Als een van de weinige 
bedrijven in Limburg BRL 

6000-21 gecertificeerd 
en door Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

erkend bedrijf. 

 Deskundig totaaladvies
     Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek aan huis worden 
     met u de wensen en mogelijkheden van een warmte-
     pomp voor uw persoonlijke situatie besproken.

 Jarenlange ervaring
     We hebben jarenlange ervaring met het plaatsen van 
 zowel grondgebonden als hybride warmtepompen bij 
 bestaande en nieuwbouwwoningen. 

 Van A tot Z geregeld
     Tijdens het gesprek kan er direct een vrijblijvende offerte
 voor een hybride warmtepomp worden aangemaakt. 
 Wanneer er uit het  gesprek naar voren komt dat uw 
 woning eerst geïsoleerd moet worden of er een 
 vervanging van uw ventilatiebox noodzakelijk is, regelen 
 we dat ook graag voor u.  Ook periodiek onderhoud aan 
 uw toestel(len) kan hierin worden meegenomen. 

“MET EEN WARMTEPOMP HEB IK MIJN ENERGIELABEL 
TERUGGEBRACHT VAN C NAAR A+”
Wim Haas uit Kerkrade

Interesse in een warmtepomp? Kijk op voltalimburg.nl/warmtepomp

energielabel C naar A+. Daarnaast zie ik 
een daling in mijn energiekosten en ben ik 
milieubewust bezig. De installatie van de 
warmtepomp duurde 1 werkdag. Ik raad 
iedereen die een volgende stap wilt zetten in 
de energietransitie een hybride warmtepomp 
aan. Vanwege hun goede en snelle service en 
hun vakkundig personeel is Volta Limburg een 
uitstekende keuze.”

Maatwerkoplossingen in de energietechniek

Wim Haas uit Kerkrade

Klant Volta LimburgBuitenunit met ombouw
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DUURZAAM VERWARMEN
CV-ketel vervangen of 
warmtepomp aanschaffen?
Een CV-ketel bepaalt voor een groot deel het wooncomfort. 
Wanneer een CV-ketel niet goed werkt is het koud in huis en 
is er geen warm water. De gemiddelde levensduur van een 
CV-ketel ligt tussen de 12 en 15 jaar. Als de CV-ketel ouder 
wordt, neemt de kans op storingen toe. Nieuwe CV-ketels zijn 
energiezuiniger en veiliger.

Waarom CV-ketel vervangen?

Het is belangrijk om de alternatieven goed te overwegen 
wanneer de huidige CV-ketel toe is aan vervanging. In de 
meeste woningen hangt op dit moment nog een CV-ketel 
op gas. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de uitstoot 
van broeikasgassen vóór 2030 met 49% gereduceerd moet 
worden. Het reduceren van gasverbruik gaat op dit moment 
nog in kleine stapjes en er zijn nog veel stappen nodig om dit 
doel te bereiken. In de meeste Nederlandse woningen is het op 
dit moment nog niet mogelijk om aardgasloos te functioneren. 

Waarom hybride warmtepomp aanschaffen?

Een hybride warmtepomp is een goede aanvulling op de 
huidige CV-ketel (jonger dan 10 jaar) en een eerste stap in 
de verduurzaming van een woning. Een huis wordt hiermee 
op een duurzame manier verwarmd met minder aardgas. De 
hybride warmtepomp werkt samen met de CV-ketel op gas en 
is een goede tussenstap. Op koude dagen springt de gasketel 
bij om extra warmte en warm water te leveren. Hiermee daalt 
uw CO2-uitstoot voor verwarming en warm water met zo’n 
35%. Hiermee gaan de energiekosten omlaag. 

CV-ketel ouderdom
De levensduur van een CV-ketel is tussen de 12 tot 15 
jaar oud. Niet alleen ketels, maar ook aansluitingen zoals 
leidingen en de rookgasafvoer, worden door de ouderdom 
aangetast.

Besparen op stookkosten
De kans is groot dat een ketel ouder dan 12 jaar te veel 
gas verbruikt. Hierdoor betaalt u te veel aan stookkosten.
 
CV-ketel is ontregeld
Wanneer de CV-ketel na de zomer weer voor het eerst 
gebruikt wordt, kan het gebeuren dat deze is ontregeld.

Maximaal rendement uit de nieuwe CV-ketel
Per minuut levert de ketel een hoeveelheid warm water 
af. Mocht uw situatie in huis veranderd zijn, zoals bij de 
installatie van een nieuwe badkamer met stortdouche, 
dan kan het zijn dat uw huidige ketel niet langer aansluit. 

FEIT: Een warmtepomp maakt geluid. Het geluidsniveau 
verschilt per warmtepomp. Het geluid van de meest 
toegepaste warmtepomp wordt geproduceerd door de 
buitenunit. Deze produceert geluid buiten de woning. 
Men wordt geadviseerd om de buitenunit niet direct 
naast een slaapkamerraam te laten plaatsen. Er gelden 
plaatsingseisen zoals afstand tot de buren om de 
geluidsoverlast te beperken.

#5 
Een warmtepomp zorgt 

voor geluidsoverlast

FEIT OF FABEL?

FABEL: Het in balans brengen van uw CV-installatie 
door waterzijdig inregelen is belangrijk. Dit zorgt 
ervoor dat het warme water op een goede manier 
over de radiatoren in de woning wordt verdeeld. De 
meeste radiatoren zijn niet goed ingeregeld, waardoor 
de energie voor het verwarmen van de woning niet 
efficiënt wordt verbruikt. Het waterzijdig inregelen 
zorgt voor een besparing van gemiddeld 15% op uw 
energierekening.

#6 
Het in balans brengen van 

de CV-ketel levert geen 
besparing op

Wanneer is een CV-ketel aan vervanging toe?

1

2

3

4
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Om tot een goed advies te komen is het belangrijk om een 
aantal vragen te doorlopen. Deze vragen helpen u om de 
juiste CV-ketel te kiezen.

Hoeveel vermogen moet mijn CV-ketel hebben?
Het vermogen van een CV-ketel wordt aangegeven in 
kiloWatt (kW). Een CV-ketel moet een bepaalde capaciteit 
hebben om het huis te verwarmen. Wanneer de CV-ketel 
te weinig vermogen heeft, wordt het huis onvoldoende 
verwarmd. Als een CV-ketel een te groot vermogen heeft, 
wordt juist teveel energie verbruikt.  
Het juiste vermogen is dus erg belangrijk. Afhankelijk van de 
grootte en het type huis en de mate van isolatie wordt het 
vermogen van uw nieuwe CV-ketel bepaald. 
 

Welke wensen heeft u voor warm water?
De meest verkochte CV-ketels zijn Combi-ketels. Naast het 
verwarmen van de woning, levert een Combi-ketel ook 
warm water. Een Combi-ketel is veel zuiniger dan een solo 
CV-ketel voor alleen de verwarming. U heeft namelijk geen 
aparte boiler of geiser nodig. Hoeveel warm water de CV-
ketel moet leveren is afhankelijk van het verbruik en uw 
eigen wensen op het gebied van luxe en comfort. 

CW Waarde
De CW Waarde geeft aan hoeveel warm water de CV-ketel 
kan leveren. Uw nieuwe CV-ketel moet natuurlijk genoeg 
warm water leveren om bijvoorbeeld een douche te nemen. 
Heeft u een stortdouche? Dan heeft u een ketel nodig die 
veel warm water in een keer kan leveren. 

Kijk voor deze actie op voltalimburg.nl/acties

UW CV-KETEL VERVANGEN 
EN EEN DUURZAME TOEKOMST TEGEMOET
Gratis thermostaat t.w.v. €199,- óf €100,- retour  
bij aanschaf van een NEFIT-ketel* 

*De actie is geldig t/m 30 juni 2019. Voor meer informatie over deze 

actie en de voorwaarden gaat u naar www.voltalimburg.nl/acties

OVERWEEGT U EEN NIEUWE CV-KETEL DIE  
KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST?
Waar u op moet letten bij een nieuwe CV-ketel

TIJDELIJKE
ACTIE
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Verschillende service & onderhoudscontracten

U kunt bij Volta Limburg een Service & Onderhoudscontract afsluiten 
voor uw CV-(combi-)ketel, geiser, boiler, WTW-unit, MV-box en 
warmtepomp. Omdat we het belangrijk vinden dat al uw toestellen 
goed onderhouden worden, is het bij ons mogelijk om meteen voor 
meer dan één toestel een onderhoudscontract af te sluiten. Kijk op 
onze website voor de verschillende abonnementen en tarieven.

VENTILATIE
Genieten van 
schone lucht

SERVICE & ONDERHOUD
Al uw toestellen in topconditie

De lucht in huis bevat veel vocht. Er 
wordt gedoucht, gekookt, gewassen 
en natuurlijk ook geademd. Allemaal 
activiteiten waarbij vocht vrijkomt. 
Op die manier kan een gezin van 3 
personen maar liefst 7 tot 14 liter 
vocht per dag produceren. Nu de 
lente weer voor de deur staat en 
de buitenlucht een aangename 
temperatuur heeft, is het perfect 
moment aangebroken om het huis 
te ventileren. 

Deze tips kunnen daarbij helpen:

 Zorg voor voortdurende 
 aanvoer van frisse lucht
  via open (klep)raampjes  
 en/of ventilatieroosters; 
 en zorg dat lucht door uw 
 huis kan stromen, via ruimte
 onder de binnendeuren of 
 roosters in binnendeuren 
 en -muren.
 
 Ventileer extra (bijvoorbeeld
 met een extra open raam 
 of het ventilatiesysteem op
  de hoogste stand) als u 
 kookt, doucht en klust in 
 huis, en als er veel mensen 
 zijn.
 
 Verminder vocht in huis: 
 droog de was buiten, kook 
 met de deksel op de pan en 
 droog vloeren na het 
 dweilen.
 
 Een mechanische of balans-
 ventilatie in huis? Laat die 
 elke 2 jaar onderhouden
  en maak het regelmatig  
 schoon.

Bron: Milieucentraal

Regelmatig onderhoud en de juiste instellingen helpen om uw energietoestel 
goed te laten werken. Tijdens een onderhoudsbeurt kunnen versleten onderdelen 
vroegtijdig worden vervangen. Hierdoor wordt de levensduur van de toestellen 
verlengd. Bij een onderhoudsbeurt wordt niet alleen onderhoud aan de CV-ketel 
uitgevoerd, maar wordt ook gelet op de veiligheid en energiezuinigheid. De ketel 
wordt helemaal nagekeken, schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Voor extra 
veiligheid voert de monteur een rookgasanalyse uit.  Zo kunt u op een veilige en 
zuinige manier gebruik maken van uw toestellen. 

Onderhoud op maat bij Volta Limburg

Regelmatig en vakkundig onderhoud hoeft niet duur te zijn. U heeft 
de keuze uit verschillende abonnementen. Ook wanneer u geen 
onderhoudsabonnement bij ons heeft afgesloten, kunt u gebruik 
maken van onze service. U kunt een eenmalige onderhoudsbeurt 
inplannen, waarbij uw CV-ketel wordt gecontroleerd en grondig 
gereinigd. 

Zelf minder energie steken in het 
ventileren van uw huis? Bekijk of 
mechanische ventilatie of een WTW-
installatie bij uw woning past op 
www.voltalimburg.nl/ventilatie.

TIP
Comfort All-in Comfort Plus

Comfort Comfort Basis

Meest
gekozen

1

2

3

4

V.a. € 6,35 p/mV.a. € 9,30 p/m

V.a. € 11,50 p/m

Prijzen zijn gebasseerd op CV-ketels

V.a. € 12,95 p/m

Ga voor meer informatie naar  
voltalimburg.nl/onderhoud

Sluit nu een 
onderhoudscontract 

af en ontvang 
een gratis 

onderhoudsbeurt 
t.w.v. € 99,-.
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ISOLATIE
Lagere energiekosten, hoger comfort Soorten isolatie

Spouwmuurisolatie
Veel woningen die na 1920 zijn gebouwd 
hebben een ruimte tussen de binnen- en 
buitenmuur. Door de spouw te vullen met 
sterk isolerend materiaal, verdwijnt de 
warmte niet meer onnodig naar buiten. 
Via gaten wordt het isolatiemateriaal in de 
spouw gespoten. 

Vloerisolatie
Interessant voor huizen die vóór 1980 
gebouwd zijn. Dankzij vloerisolatie voelt de 
vloer warmer en behaaglijker aan.

Dakisolatie
Het schuine dak van uw huis wordt 
vanaf de binnenkant geïsoleerd en 
daarbij heeft u keuze uit verschillende 
isolatiemogelijkheden. Dakisolatie is vaak 
een goede keuze voor huizen die voor 1980 
zijn gebouwd, aangezien daken vóór die tijd 
veelal niet werden geïsoleerd.

Samenwerking met Isoprofs
Volta Limburg werkt samen met allround isolatie 

professional Isoprofs. Beide bedrijven zijn service 

partner van Essent. Samen kunnen we voor vrijwel elke 

situatie een oplossing aanbieden. Alle inspanningen 

zijn er dan ook op gericht om uw energierekening te 

verlagen en uw wooncomfort te verhogen.

Welke isolatiemaatregelen zijn er nodig om een woning optimaal te 
isoleren? Dit hangt onder andere af van welke isolatiemaatregelen er 
reeds zijn toegepast en/of aanwezig zijn. Een goed geïsoleerd huis 
is ook vaak minder vochtig, mits u ook voldoende ventileert. In een 
persoonlijk adviesgesprek leggen onze professionals u graag uit welke 
mogelijkheden er zijn om uw woning comfortabeler en energiezuiniger 
te maken.

Het bouwjaar van uw woning zegt alles

Het bouwjaar van een woning bevat belangrijke en relevante informatie. 
Op basis van het bouwjaar mogen er namelijk bepaalde aannames 
gedaan worden over de isolatiewaarde van de woning. 

Bouwjaar tot en met 1975: Huizen in Nederland van vóór 1976 zijn bij 
de bouw niet of nauwelijks geïsoleerd.

Bouwjaar 1976 - 1982: Huizen uit deze periode zijn vaak slechts voorzien 
van een matige spouwmuur- en dakisolatie. Waarbij vloerisolatie nog 
altijd volledig ontbreekt en ook de isolatiewaarde van de ramen te 
wensen overlaat.

Bouwjaar 1983 - 1991: Huizen uit deze periode zijn weliswaar 
geïsoleerd maar de kwaliteit van de gebruikte materialen en daarmee 
de isolatiewaarde, is aan de lage kant. 

Bouwjaar 1992 - heden: Woningen van na 1992 zijn doorgaans redelijk 
goed geïsoleerd. Extra isolatiemaatregelen zijn dan ook vaak geen 
directe noodzaak, tenzij men een huis echt ‘groen’ en energieneutraal 
wilt maken.

Persoonlijk en vrijblijvend advies?
Ga voor meer informatie naar voltalimburg.nl/isolatie
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SAFETYCARE: 24/7 BESCHERMING
Uw persoonlijke hulp in nood

Wat is uniek aan Safetycare?
 Valdetectie
 Beweging-signalering zowel binnen als buiten

     Koppeling met randapparatuur o.a. rookmelder, 
 deuropener, tafelalarm

Soorten abonnementen
 Safetycare Alarmzender 
 Safetycare Alarmapp met drukker 

     Safetycare Lite 

Bent of kent u iemand die geïnteresseerd is? 
Kijk op voltalimburg.nl/Safetycare

Binnenkort verkrijgbaar: 
waterdicht & hartslagdetectie

F D E I L R U Y T X I N O Z N E

B E S P A R E N A V T M O R Z A

M B L O E M E N A E T N E L P T

W N I F R R R T T N O Z E S E T

L A E J I B Z L S T R B C T Z H

X V R L E E O S O I A I P M M I

I H O M E N N E M L A J F G D I

E G D O T G N N R A W V S I U W

N I Z N R E E N E T S U O E L P

E I G C R J P R H I I L O T O B

T E F G V T A O T E T L L N A B

E M I E N K N A M A T E S A M E

I E H W I F E G R P A N A N O Z

N E T H C U L T N O W M G G O N

E N E O Z I E S E O W O N X G U

G O E U X S N I K L N H E J F Z
Zoek de volgende woorden (horizontaal, verticaal, diagonaal, achterstevoren):
besparen, bijen, bijvullen, bloemen, cvketel, energie, gasloos, genieten, lente, 
maatregelen, ontluchten, seizoen, thermostaat, ventilatie, voorjaar, warmte, 
warmtepomp, wattiswaar, zon, zonnepanelen.

Waar

Waar

Niet waar

Niet waar

1. Een vliegretourtje Amsterdam – New York 
kost meer energie per passagier dan zes 
maanden verwarming in een gemiddeld 

Nederlands huishouden.

2. De reis naar de zon duurt ruim 170 jaar, 
wanneer je met een auto 100 km per uur 

rijdt zonder te stoppen.

1. NIET WAAR. Dit kost evenveel energie. Het vliegtuig is het minst 

milieuvriendelijke vervoersmiddel om op vakantie te gaan. Het is 

daarom goed om de alternatieven in overweging te nemen. 

2. WAAR. De afstand tussen de aarde en de zon is niet altijd 

gelijk. Gemiddeld is de afstand tot de 149.598.000 km. 

Wanneer je in een rechte lijn met 100 km per uur zonder te 

stoppen naar de zon rijdt, duurt deze reis dus ruim 170 jaar.

WOORDZOEKER

Wist u dat dagelijks gemiddeld negen 65-plussers 
overlijden aan de gevolgen van een val, omdat ze 
geen tijdige hulp in konden schakelen? Met Safetycare 
stapt Volta Limburg in de wereld van persoonlijke 
beveiliging. De apparatuur is geschikt voor ouderen die 
zelfstandig wonen tot jeugd die alleen onderweg is. 

Speciale 
aanbieding

 
Een abonnement is al 

verkrijgbaar vanaf  
€15,- per maand.
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Vragen over onze producten? Neem dan nu contact op met ons via  

088 027 88 88 (lokaal tarief) of via klantenservice@voltalimburg.nl. 

voltalimburg.nl

Kijk voor onze vacatures op voltalimburg.nl/vacatures

VOLTA LIMBURG, 
VOELT ALTIJD BETER 

Volta Limburg is servicepartner van Essent en is volledig thuis in de nieuwste 
duurzame energieoplossingen. U kunt bij ons rekenen op veilige, betrouwbare 
producten waarmee u extra geniet van uw huis zoals een nieuwe CV-ketel, 
warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers, woningisolatie- en ventilatie. Waar 
u ook voor kiest, Volta Limburg geeft u deskundig advies en de allerbeste service. 
Want u thuis voelen, gaat over meer dan temperatuur. U thuis voelen, doet u als u 
weet dat het goed zit.

98%
van onze klanten
beveelt ons aan!

Lees alle beoordelingen op  

voltalimburg.nl/feedback

We zien nu al een sterke groei in de  
vraag naar zonnepanelen, isolatie en 
warmtepompen om aan die vraag te  
voldoen, hebben wij de komende jaren 
vakmensen nodig. De invulling van het 
klimaatakkoord zal leiden tot een nog grotere 
vraag naar verduurzamingsmaatregelen.

Vacature installatie- en
servicemonteur
Je bent met passie een spil in onze 
organisatie die met kennis en kunde 
zorgdraagt dat de klant tevreden is en blijft. 
‘Samen’ met een team van 55 monteurs 
werk je klantgericht in de markt.

Ron is al 25 jaar werkzaam bij Volta Limburg 
als servicemonteur. Benieuwd hoe zijn dag 
als servicemonteur bij Volta Limburg uit 
ziet? Bekijk hier de video door de QR-code 
hiernaast te scannen.
 
Vacature PlusJeHuis adviseur
Als PlusJeHuis adviseur kom je bij de 
mensen thuis. Je neemt de bewoner 
mee aan de hand door inzicht te geven 
in de verschillende energiebesparende 
maatregelen passende bij zijn of haar 
woning. Je verzorgt een opname van de 
woning, geeft advies en uitleg over de 
mogelijke financieringsvormen en brengt 
een offerte uit. Je levert een energieplan 
op rekening houdend met de wensen en 
de behoeften van de klant. 

WERKEN BIJ VOLTA LIMBURG?
Wij zoeken personeel

Volta Limburg
Breinderveldweg 5
6365 CM Schinnen

Volta Limburg
Schipperswal 20-A
6041 TC Roermond

Volta Solar
Eisterweg 6
6422 PN Heerlen

Volta Solar
Kleine straat 1-A
6422 PS Heerlen


