DUURZAAM

BETROUWBAAR

DUURZAME ENERGIESYSTEMEN:
ENERGIE UIT ZON, LUCHT EN AARDE

Bij Woudhuizen BV denken we ook groen
en bieden we u graag alle mogelijkheden om
energie te besparen.
Wij hebben al jarenlang ervaring met het ontwerpen
en realiseren van energiebesparende installaties.
Heeft u plannen om een woning te gaan (ver)bouwen,
dan vertellen wij u graag meer over welke toepassin
gen er mogelijk zijn.
Naast de gangbare
energiebesparende
maatregelen zoals
isoleren, zelfregel
ende thermostaten,
warmteterugwinning ed. passen we ook andere tech
nieken toe. Een greep uit de mogelijkheden:
Warmtepompsystemen
Via een gesloten grondwatersysteem kan er warmte
(en koude) aan de grond worden onttrokken en dit
kan gebruikt worden om de woning te verwarmen of
koelen.
Zonneboilersystemen
Een zonnecollector gebruikt daglicht om daarmee
het kraanwater of cv-water te verwarmen. Dit wordt
opgeslagen in een zonne-boiler.
Zonnepanelen
Zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit
met zonne-energie middels
PV-cellen (photovoltaïsch).

VEELZIJDIG
DUURZAAM 
BETROUWBAAR

AL MEER DAN 35 JAAR ACTIEF
ALS TOTAAL INSTALLATEUR
Woudhuizen BV is een familiebedrijf van de
familie Boeve. Wij zijn zowel praktisch als
theoretisch onderlegd en in staat installaties
in gebouwen te ontwerpen, realiseren en
onderhouden.
Opdrachtgevers zijn:
particulieren, bedrijven, instellingen,
woningbouwcorporaties,
aannemingsbedrijven, overheden.

UW VOORDELEN:
• Wij denken met u mee bij het maken
van plannen
• U heeft rechtstreeks contact met
de verantwoordelijke
• Wij hebben een flexibele instelling
• Alle disciplines onder één dak

VOOR AANVULLENDE INFORMATIE OF
EVENTUELE VRAGEN, KUNT U ALTIJD 
CONTACT MET ONS OPNEMEN
Contactpersonen:

Elburgerweg 60
7345 EE Wenum/ Wiesel
T +31 (0)55 312 1760
F +31 (0)55 312 1967
info@woudhuizenbv.nl
www.woudhuizenbv.nl

• Evert Boeve
• Mathieu Boeve
• Sander Boeve

EEN TOTAALPAKKET AAN
TECHNISCHE
DIENSTEN
WELLICHT KUNNEN WIJ
MEER VOOR U BETEKENEN
DAN U DENKT ...

VERWARMING • GAS • AIRCONDITIONING • ELEKTRA
VENTILATIE • SANITAIR • LOOD EN ZINKWERKEN
DAKDEKKERSWERK • TAPWATER EN RIOLERING
DUURZAME ENERGIESYSTEMEN • ONDERHOUD

VEELZIJDIG
TECHNISCHE DIENSTEN:
VAN ONTWERP, REALISATIE TOT
ONDERHOUD

VERWARMING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cv ketels woningbouw
Ketelhuizen utiliteit
Regeltechniek
Warmtepompsystemen
Luchtverwarmingssystemen
Heaters, luchtgordijnen
Dikwandige leidingen,
las en fitwerk
Dunwandige leidingen,
knelfittingen
Kunststof leidingsystemen
met aluminium inlage
Vloerverwarming
Radiatoren, convectoren
Stralingsplafonds

LOOD EN
ZINKWERKEN
• Dakgoten
• Roeven en felsnaden
bekleding
• Zinken hemelwaterafvoeren
• Loodslabben, loketten

VENTILATIE
• Kanalensystemen
• Ventilatoren
• Luchtbehandelingskasten
• Warmteterugwinning

SANITAIR
• Levering, plaatsing en
aansluiten van sanitair
• Advies in ontwerp

AIRCONDITIONING
• Airco splitsystemen
• Koeling luchtbehandelingskasten

GAS
• Leidingen in staal fitwerk, 	
koper en kunststof

DAKDEKKERSWERK
• Dakbedekking en isoleren
van platte daken

ELEKTRA
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektra woningbouw
Elektra utiliteit
Verdeelinrichting
Brandalarmsystemen
Inbraakalarmsystemen
Domotica
Data bekabeling
Verlichting: leveren,
plaatsen en aansluiten
armaturen

TAPWATER EN
RIOLERING
• Water- en rioolleidingen
• Boilers, geisers,
zonne-colletoren
• Circulatiesystemen
• Hydrofoorinstallaties
• Rioolopvoerinstallaties
• Hwa traditioneel,
hwa pluviasystemen

ONDERHOUD
•
•
•
•
•

Gasgestookte toestellen
Oliegestookte toestellen
Airconditioning
Ventilatiesystemen
Onderhoudscontracten

