Armand met
de warmte
van Rob
De warmte van Ennatuurlijk

Ennatuurlijk levert duurzame warmte en koude aan ruim 75.000 particuliere
en zakelijke klanten, verspreid over heel Nederland. Dat doen we door lokale
producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar te koppelen.

Samen met lokale partners zoals
gemeentes, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en bedrijven realiseren

Waar we sterk in zijn

we vooruitstrevende energieoplossingen.
Oplossingen die comfortabel en eenvoudig
te gebruiken en begrijpen zijn. Bijvoorbeeld Rob (werktuigkundige bij Sappi
Maastricht B.V.) levert restwarmte voor
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Zo leveren we een belangrijke bijdrage
aan de overgang naar schone, duurzame energie in Nederland.

Feiten
en cijfers

Totale besparing van onze projecten

Hoofdkantoor

130 medewerkers

35 tot 40%

Dat is gelijk aan de

minder

jaarlijkse opbrengst van

CO2-uitstoot

1,3 miljoen zonnepanelen

In totaal ruim 75.000 particuliere
en zakelijke klanten

Aanwezig in 37

Een totale lengte

steden en dorpen

aansluit-, transporten

in Nederland

hoofdleidingen
van 2.351 km

Jaarlijks ruim

Jaarlijks ruim

4.800.000 GJ

200.000.000 kWh

aan warmte

aan elektriciteit

Dekking in
Nederland
Kijk voor de locaties van
onze projecten op
www.ennatuurlijk.nl

Voordelen van
onze warmte
Wij investeren mee

Leveringszekerheid

Duurzaam

Comfortabel

Veilig

Contact
klantenservice@ennatuurlijk.nl

Onze
kernwaarden

Samen

085-2734567 van maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur
ennatuurlijk.nl
mijnwarmte.nl

Open

Duurzaam

facebook.com/ennatuurlijk
twitter.com/ennatuurlijk
storingsnummer: 085-2734555

Ondernemend

Van gever naar ontvanger
Hoe we lokale partijen met elkaar verbinden
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Hans

Accountmanager
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