
Maak uw woning duurzaam met 
het Van Eersel 5-stappenplan!

Zorgeloos genieten van heerlijke luxe 
en volop comfort, terwijl u maximaal 
energie bespaart en milieuvriendelijk 
woont? Dit is dé uitdaging in deze tijd 

van verduurzaming. 
Natuurlijk wilt u als huiseigenaar 
graag het milieu helpen door het 

verduurzamen van uw woning. Het zou 
mooi zijn als u tegelijkertijd ook energie 
en dus geld bespaart! U weet echter niet 

goed hoe dit moet aanpakken. 
Een warmtepomp installeren, 

zonnepanelen leggen of toch eerst 
isoleren? Met eenvoudige investeringen 

of direct een complete renovatie? 
En waar kan ik voor deskundig advies 

en vakkundige uitvoering terecht?

125 jaar



Maatwerk
Van Eersel neemt u bij de hand. Samen met u veranderen 
wij in 5 stappen uw woning in een ‘groen’ huis waarin 
u comfortabel én energiezuinig leeft – van isoleren 
(stap 1), inregelen (stap 2) en verwarmen (stap 3) tot 
ventilatie (stap 4) en zonnepanelen (stap 5). Wij bieden 
u persoonlijk advies en houden de regie. Zo hebt altijd 
één aanspreekpunt waaraan u alle vragen kunt stellen. 
Bovendien werken wij uitsluitend samen met de gere-
nommeerde leveranciers van kwaliteitsproducten. Het 
verduurzamen van uw woning vergt immers maatwerk 
waarbij uw wensen, eisen en behoeften voorop staan. 
Zo bereikt u stap voor stap maximale energiebesparing, 
optimaal comfort en waardestijging van uw woning.

Besparingsmogelijkheden
Met het Van Eersel 5-stappenplan bespaart u op uw 
energieverbruik en de energiekosten. Bovendien ver-
laagt u de CO2-uitstoot aanzienlijk. En dit jaar na jaar! 
Met Van Eersel geniet u gewoonweg altijd zorgeloos en 
milieuvriendelijk van maximaal comfort. Vanzelfsprekend 
houden we rekening met uw budget, de kosten en  
subsidiemogelijkheden. Zo krijgt u een helder overzicht 
van de besparingsmogelijkheden voor uw woning.

125 jaar ervaring
Familiebedrijf Van Eersel is al 125 jaar een begrip in Asten 
en omgeving. Wij staan voor helder advies, vakkundige 
uitvoering en persoonlijke service. Bovendien lopen we 
voorop in het installeren en onderhouden van duurzame 
verwarmings- en energiesystemen. Dit vergt kennis en 
inzicht. Daarom zijn onze medewerkers stuk voor stuk 
ervaren vaklieden die zich continu scholen in de laatste 
technieken. Zo hebt u altijd de garantie van de beste 
kwaliteit.

0493-696455 • info@van-eersel.com • www.installatietechniekvaneersel.nl • Ommelseweg 57 Asten

uw woning duurzaam in 5 stappen

Van Eersel duurzame 
5-stappenplan

• Isoleren van spouwmuur, dak en vloer

• Inregelen van de bestaande cv-installatie

• Verwarmen door energiezuinig systeem

• Ventileren met warmte-terugwinning

• Zonnepanelen voor gratis groene stroom

Stap voor stap naar maximale 
energiebesparing mét behoud van comfort 

Wilt u meer weten over het 5-stappenplan? Kijk dan voor meer mogelijkheden op onze website 
www.installatietechniekvaneersel.nl en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Meer informatie?

125 jaar
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