Wubbo Ockels ondersteunt
Happy Energy Huis van Mulder Obdam
advertorial

ALKMAAR - Happy Energy, mede opgericht door Wubbo Ockels, ondersteunt energiezuinige en gezonde woning gebouwd door Mulder Obdam.
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‘We hebben gezocht, gevonden en ontworpen: een
huis voor een instinctieve, ruimtelijke en duurzame
woonervaring.’
‘Licht zorgt voor de aanmaak van
serotonine. Wonen in een huis met
veel licht, maakt je letterlijk blijer.’

Persconferentie
Lancering
Happy Energy Huis
Woensdag 19 december a.s.
16:00 tot 17:00 uur
Brakenkerkje te Obdam
www.happyenergyhuis.nl

Lage woonlasten en duurzaamheid
voorop in Happy Energy Huis
Marktconforme bouwkosten van € 155.900,- excl. BTW voor de twee-onder-één-kapwoning en voor de eengezinswoning € 134.000,- excl. BTW.
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‘Happy Energy Huis Polderweijde is voor Grontmij een
goed voorbeeld van met elkaar samenwerken aan innovatieve oplossingen voor gezond en energiezuinig wonen.’

‘Altijd onderweg naar een Duurzame Samenleving.’
Het BouwInformatieModel (BIM) met alle te integreren onderdelen
en duurzame oplossingen. Gekoppeld aan GPR, Climate Quality en
voorop lopen in onderzoek, advies, simulatie en resultaat.

In de huidige markt waarbij financiering van woningen steeds lastiger wordt is het

Vooruitstrevend in technisch advies, onze bijdrage aan een
duurzame toekomst

Start verkoop
Happy Energy Huis
Woensdag 19 december a.s.
17:00 tot 20:00 uur
Brakenkerkje te Obdam
www.polderweijde.nl
ww.polderweijde.nl
Moderne houtkachels
• schoon, eﬃciënt en comfortabel
• gezelligheid en comfortabele warmte
• Geen gas aansluiting
• CO2 neutraal
• Hernieuwbare energie
• Lage stookkosten
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www.www.facebook.com/HappyEnergyHuis

www.twitter.com/HappyEnergyHuis

inspanningen
www.youtube.com/user/happyenergyhuis

