erv

Financiële ondersteuning

Brontec kan bemiddelen om de renovatie van uw stookplaats
te financieren. In 2015 zijn er meerdere mogelijkheden om uw
project financieel te ondersteunen:
1. Premies door de netbeheerder - Eandis
•

•

Premie “collectieven”
•
tijdelijke premie - 2014 & 2015 - nu of nooit!
•
terugbetaling studiekost (€ 600 - € 2.400)
•
tussenkomst per wooneenheid (€ 125 - € 250)
•
tussenkomst sanering stookolietank (max. € 5.000)
Premie zonneboiler
•
samenvoeging premies netbeheerder / Vlaams Gewest
•
zonneboiler met Solar Keymark
•
max. € 2.750 - afbouwen vanaf 2016

2. Financieringsmogelijkheden door FIST
•
•
•

Aparte formule voor Vereniging van mede-eigenaars
Termijn: 2 - 10 jaar
Geen hypothecaire waarborgen nodig

Groendreef 26
9880 Aalter
T +32 9 285 78 00
F +32 9 270 13 32
mail@brontec.be
Service 24/24: 0800 11176

Brontec wil zijn klanten pro-actief informeren over beschikbare
premies. In die zin ondersteunen wij u maximaal in de aanvragen
van eventuele premies en subsidies.

the energy services
company
Extra informatie
lard.vanobbergen@brontec.be
09 285 78 00

Bekijk onze video

www.brontec.be

vernieuwing
stookinstallaties

Wie is Brontec?

Waarom een stookplaats vernieuwen?

Hoe pakt Brontec het aan?

Brontec is een allround en performant
installatiebedrijf.
Wij voorzien uw gebouw van alle technieken, met
kennis van zaken en met visie op duurzame
energietechniek. Wij zorgen voor energie, en dus
niet alleen voor uw installatie, en dat is wat ons
sterk maakt.
De mensen bij Brontec beschikken over een
jarenlange historiek en opgebouwde kennis in de
wereld van duurzame energietechniek.

Over het vervangen van een installatie die stuk is bestaat geen
discussie, maar waarom investeren in een renovatie van een
stookplaats?
Centrale stookplaatsen hebben een gemiddelde levensduur van
20 jaar. Niet enkel de technische eigenschappen, maar ook
de duurzaamheidsaspecten van zo’n installatie maken in die
periode een zeer grote evolutie mee.

Het vernieuwen van een individuele of centrale stookplaats
binnen een appartementsgebouw is een technisch complexe materie.

Een samenwerking met Brontec voor wat betreft
het plaatsen of vernieuwen van stookinstallaties,
staat garant voor een maximale tevredenheid van
de mede-eigenaars, mét een minimale moeite
voor u als syndicus.

Brontec heeft een eigenzinnige visie op het vervangen van een
stookinstallatie. Onze troeven zijn:
•

luxe: Brontec zorgt voor “vers” warm water. Bij oude installaties wordt het warme water dagenlang opgeslaan in
oude tanks en warm getransporteerd door oude leidingen,
wat leidt tot een broeihaard aan bacteriën in dit water. Met
de techniek die Brontec gebruikt krijgt u instant vers warm
gemaakt water, wat uiteraard veel hygiënischer is. Eventueel
kan hieraan een zonnecollector worden gekoppeld, wat
zorgt voor een uitermate groot rendement binnen appartementsgebouwen aan de kust, én bovendien ook nog zeer
ecologisch is.

•

techniek: er wordt in samenspraak met onze partner
Viessmann, de syndicus en de Vereniging van medeeigenaars gezocht naar een uiterst duurzame oplossing voor
het verwarmen van het gebouw en het sanitair water.

•

communicatie: na elke stookplaatsrenovatie krijgt elke
eigenaar een schrijven met een duidelijke en begrijpbare
uitleg over de wijzigingen in de stookplaats, het gebruik van
de installatie, en onze dienst na verkoop die 24/24 bereikbaar is.

•

meting: Brontec biedt haar klanten een eenvoudige oplossing aangaande (automatisch) meten van het verbruik.
Ook voor u als syndicus een meerwaarde naar
de Vereniging van mede-eigenaars.

•

nutsvoorzieningen: de aanvraag
voor de nieuwe nutsvoorzieningen
wordt door Brontec voor u
geregeld.

Kenmerken oude installatie:
•

ouderdom: een oude installatie kan niet meer garant staan
voor een probleemloze verwarming. Zeker in de winterperiode worden oude ketels zeer zwaar belast, wat kan
leiden tot kleine en grote defecten.

•

rendement: een oudere ketel heeft slechts een rendement
van 60% à 70% ten opzichte van een nieuwe installatie.
Daarnaast zijn de onderhoudskosten van een gasketel een
stuk lager dan die van een stookolieketel, en zijn er geen
bijkomende kosten meer zoals keuring van de stookolietank of schouw.
Het plaatsen van een nieuwe installatie kost dus niet enkel
geld, het brengt meteen ook geld op.

Brontec denkt niet enkel aan vandaag, maar ook
aan morgen en overmorgen!
•

milieu: oudere installaties behoren tot de grote vervuilers,
het kan zelfs zo zijn dat de emissie-uitstoot zo hoog is dat
de normen niet worden gehaald. Dan wordt een negatief
onderhoudsattest uitgereikt. Gas is de meest zuivere fossiele brandstof, en wordt dan ook sterk gepromoot.

T +32 9 285 78 00
mail@brontec.be

