
Met een onafhankelijk, modern energiesysteem ben je op 

tijd klaar voor de gasloze toekomst. Ervaar als eerste de 

nieuwe luxe van onafhankelijkheid. En wat is een beter 

moment dan tijdens het bouwen van je eigen huis? 

Upgrade daarom nu je nieuwe woning naar een e-home 

met THE FCTR E en Thuisinbouwen.

Klaar voor de 
gasloze toekomst



Ervaar de nieuwe 
luxe van een e-home

All-electric wonen is geen toekomstmuziek. 
Je e-home wordt verwarmd door een 
warmtepomp en wekt zelf energie op 
met zonnepanelen. Een gasaansluiting 
heb je niet meer nodig. Slim, schoon 
en onafhankelijk. Een e-home betekent 
comfortabel wonen in een huis dat zelf 
zorgt voor een aangename temperatuur. 
Warm in de winter, koel in de zomer.

Zonnepanelen

Warmtepomp
Batterij

Smart Appliances

Laadpaal

Met ons membership is je
e-home dichterbij dan ooit

Een e-home realiseren zonder investering in 
apparatuur. Het kan met een membership en het 
kost niet meer dan je verwachte energierekening.
In plaats daarvan betaal je een vaste maandelijkse 
fee. En vermijd je stijgende energieprijzen.

Geen investering nodig
VA S T E  L AG E  KO S T E N

Het hele jaar door monitoren we de werking van je 
energiesysteem. Een storing hebben we zo verholpen, 
24/7. Onderhouds- of schoonmaakbeurt nodig? We 
zorgen dat het gebeurt. Het zit allemaal standaard in je 
membership. 

All-inclusive service
ZO RG E LO O S

Ook zijn we verantwoordelijk voor een optimale werking van 
het systeem. Daarom gebruiken we alleen bewezen techniek 
van de beste kwaliteit. Zoals zonnepanelen met de hoogste 
opbrengst. Of de efficiëntste warmtepompen. 

Goed om te weten: ons membership is heel flexibel wat betreft 
later kopen, overdragen, uitbreiden of zelfs stopzetten.

Techniek van de 
hoogste kwaliteit

F U T U R E  S M A RT



Het e-home pakket 
voor jouw woning

Geen huis is hetzelfde. Daarom kijken we samen hoe jouw 
e-home eruit moet zien. Dit zijn de bouwstenen van het All 
Electric-pakket van woningtype A:

Natuurlijk zijn er ook uitbreidingen mogelijk. Zoals 
het mobility pakket met een laadpaal voor de elektrische 
auto. Of het back-up pakket waarmee je eigen stroom 
opslaat in een thuisbatterij. Samen kijken we wat het 
beste bij je past.

Een grond-water 
warmtepomp is beter 
dan een lucht-water 
warmtepomp

Vloerkoeling in de zomer

Lager energieverbruik, 

vooral in de winter

Geluidloos en 

ruimtebesparend

Jouw membership 
aanbod
Een membership van THE FCTR E kost je niet meer dan je verwachte 
energierekening van €200/m (uitgaande van traditionele CV installatie, 
CV onderhoud en 3% gemiddelde gasprijsstijging over 15 jaar).
In plaats daarvan betaal je een vaste maandelijkse membership fee. 
Een compleet All Electric-pakket met een netto verkoopwaarde 
van €29.657 kost per maand €194/m (incl. BTW, aftrek subsidies, 
standaard installatiekosten, service-garantie en 5% rente).
En omdat je voldoende stroom opwekt om je volledige verbruik 
te compenseren, is je rest elektriciteitsrekening die je aan je 
energieleverancier betaalt nihil. Het verschil bespaar je.

Geen meerkosten
Als je kiest voor een gasloos 
e-home van THE FCTR E 
moeten we de basis 
voorzieningen van je huis 
hierop afstemmen. Hieronder 
vallen  de grondboring voor 
de warmtepomp, een btw 
ventilatie unit, elektrische 
voorbereiding op inductie 
koken en installatie van 
douche-wtw. De kosten 
hiervan zijn al meegenomen 
in de bouwsom.

* Dit betreft een inschatting van je rest elektriciteitsrekening die je betaalt aan je energieleverancier

grond-water warmtepomp

7kW

boilervat

300 liter (optie van 400 liter)

zonnepanelen

26 stuks, 300wp (definitief legplan

afhankelijk van oriëntatie)

Woning A met gas en 
traditionele cv-ketel

Woning A als e-home, 100% gasvrij

THE FCTR E
membership fee

Verwachte
energierekening

Geschatte rest 
elektriciteitsrekening

€ 202/m € 194/m

€ 194/m nihil*



Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

info@thefctre.com
+31 20 215 9303

F U T U R E  S M A R T

Z O R G E L O O S

C O N S TA N T  C O M F O R T

S L I M  I N V E S T E R E N

The smart way to your e-home
Met THE FCTR E heb je alle voordelen van een all-electric energiesysteem.

Ben jij klaar voor een e-home?
Vraag de Quick Scan aan op thefctre.com


