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BEZOEK ONZE WEBSITE

ENERGIELABEL
U kunt ook terecht bij Green Future BV
voor het opvragen van uw energielabel. 

GREEN FUTURE
TOTAALONDERHOUD
Wilt u dat uw bedrijfspand of woning er te 
allen tijde mooi bij staat? Dan is een meerjarig 
onderhoudsplan van Green Future Totaalonderhoud 
een uitstekende oplossing. Wij stellen dan samen 
met u een plan op waardoor het schilderwerk van 
uw woning in een uitstekende staat blijft, ook op 
lange termijn. Wilt u weten wat de mogelijkheden 
zijn, dan kunt u contact met ons opnemen. 

De voordelen van een onderhoudsplan
Als u voor een meerjarig onderhoudsplan kiest, 
zorgt u niet alleen dat het houtwerk in goede 
staat blijft. Er zijn meer voordelen aan een 
onderhoudsplan. Zo wordt de levensduur van uw 
woning of bedrijfspand aanzienlijk verlengt. Ook 
verhoogt u hiermee de waarde en zal toekomstige 
verkoop een stuk sneller gaan. Door een 
onderhoudsplan te hebben voor uw woning krijgt 
u zekerheid en zult u niet snel voor verassingen en 
kosten komen te staan. U kunt daardoor zorgeloos 
blijven wonen en/of werken in het pand.

Totaalonderhoud uw pand laten onderhouden
Green Future Totaalonderhoud kan u zekerheid 
bieden voor een goed onderhouden woning of 
bedrijfspand. Wanneer u het onderhoud door onze 
vakkundige medewerkers uit laat voeren, kunt u 
zorgeloos door het leven gaan. Wij zorgen dat alles 
op en top geregeld wordt.

Voordat wij een onderhoudsplan maken, komen wij 
langs op locatie en worden de mogelijkheden met 
u besproken. Na de locatie nauwkeurig bekeken te 
hebben, bespreken wij de mogelijkheden met u. 
Als u het plan heeft bevestigd, heeft u er geen 
omkijken meer naar. U kunt er dan vanuit gaan dat 
alles volgens plan uitgevoerd wordt.



DUURZAAMHEID
DOOR GREEN FUTURE

DUURZAAM VERWARMINGSYSTEEM

Green Future voert werkzaamheden uit die als doel 
hebben de duurzaamheid van woningen te verbeteren.
 
Woningen met ethernit leien vervangen wij met 
hoogwaardige rubber dakleien. Deze bestaan voor 
95% uit gerecycled rubber. Ze geven bovendien extra 
bescherming tegen geluid van buitenaf. Uw huis is koeler 
in de zomer en warmer in de winter, omdat dit gerecycled 
rubber nauwelijks hitte of koude geleidt. Ze zijn 
verkrijgbaar in 3 kleuren. Ook leveren en plaatsen wij 
zonnepanelen. U wordt volledig ontzorgd. Green Future 
regelt samen met onze betrouwbare partners alles voor u 
van A tot Z.

Wanneer u de oplossing zoekt om uw woning duurzaam 
te verwarmen bent u bij ons aan het goede adres. Wij 
leveren en installeren Karbonik verwarmingssysteem. 
Dit  is een hoogwaardig verwarmingssysteem op basis 
van Carbon. De carbonbanen zetten de elektrische 
energie efficiënt in infraroodwarmte om. De 
oppervlakte kan met ieder vloerbedekkingstype worden 
toegepast. Ook kunnen wij uw muren voorzien van 
unieke warmtegevende verf en leveren wij infrarood 
panelen. 

Indien u meer uitleg wilt over onze Karbonik systemen 
dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons 
opnemen.  Wij kunnen dan bij u op locatie komen 
kijken wat de mogelijkheden zijn.
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