
Sinds 1 januari 2021 is het in nieuwbouw verplicht om te voldoen aan bepaalde 
eisen om oververhitting in woningen tegen te gaan. Daarom ontvangt jouw 
woning naast warmte ook koude van Ennatuurlijk. Zo kun je ook tijdens warme 
zomers genieten van een comfortabele temperatuur in huis.

De koude komt, net als de warmte, de woning binnen via de afleverset. 
De afleverset hangt in de meterkast of berging. Via de vloerverwarming 
wordt de vloer gekoeld waardoor ook de temperatuur in jouw woning 
omlaag gaat. Op de thermostaat kun je het hele jaar door kiezen voor 
verwarmen of koelen.

Meer weten?
Meer informatie over Ennatuurlijk en de antwoorden op 
de meest voorkomende vragen vind je op onze website: 
www.ennatuurlijk.nl en op de webpagina:  
www.ennatuurlijk.nl/koude-van-ennatuurlijk. 

Ook kun je jouw gegevens inzien via ons online 
klantenportal Mijn Warmte (www.mijnwarmte.nl). 

Feiten en cijfers

We leveren koude aan ruim  
2.000 huishoudens en zakelijke 
klanten in onder andere 
Maastricht, Den Bosch, 
Eindhoven en Deventer

Om koude te kunnen leveren 
ontwikkelden we verschillende 
technieken. Per project bekijken 
we welke techniek het beste past 
en houden we rekening met de 
ruimte, de ondergrond en de 
kosten.

Koude leveren we altijd in 
combinatie met warmte 

Contact
  klantenservice@ennatuurlijk.nl

  085-27 34 567 van maandag t/m vrijdag  

van 08.30 uur tot 17.00 uur

  06-11 46 11 51

 storingsnummer: 085-27 34 555

 ennatuurlijk.nl

 mijnwarmte.nl

De voordelen van koude
•  In de zomer is je huis een paar graden 

koeler dan de buitentemperatuur
•  Je hebt geen omkijken naar onderhoud: 

dat doen wij voor je
•  Koude van Ennatuurlijk is duurzamer, 

want je maakt daarvoor minder gebruik 
van fossiele brandstoffen

•  Vergeleken met een warmtepomp (of airco) met 
buitenlucht als bron, levert het gebruik van koude 
vanuit een koudenet minder geluid op. Vooral 
buiten het gebouw of de woning 

•  Er wordt in of op het gebouw minder ruimte 
verbruikt

•  Er wordt minder stroom gebruikt voor de koeling
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