NATUURLIJK WONEN
MET EKOLODGE
Een Ekolodge is een zeer energiezuinige woning. Door optimaal gebruik te maken van de warmte die wordt afgegeven door de zon, apparatuur in het huis
en de bewoners kan een Ekolodge functioneren met 80% minder energie. Dit kunt u vergelijken met de energielabels die u tegenkomt op producten zoals
elektrische apparaten, auto’s en woningen: een Ekolodge valt in de energieklasse A++, de meest zuinige energieklasse. (www.energielabel.nl)

WAAROM EEN EKOLODGE?
Energiebesparing: Energiebesparing is een noodzaak! Een Ekolodge

keurmerken ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’ en ‘Gebouwd vol-

gebruikt tot 80% minder energie dan een traditionele woning. Dit be-

gens PassiefBouwen Keur’ (www.passiefbouwen.nl)

spaart u natuurlijk enorm in uw maandelijkse lasten. Bovendien wordt u
minder afhankelijk van de alsmaar stijgende energieprijs. Dit is dus een erg

Comfortabel en gezond: Een Ekolodge is in de winter en in de zomer een

duurzame oplossing voor zowel de aarde als uzelf: u stoot minder CO2 uit

comfortabele woning. Mede door het toepassen van ademende materi-

en u bespaart langdurig door uw verminderde energieverbruik.

alen wordt er een prettig woonklimaat gerealiseerd. Uw huis kan lucht en
vocht beter reguleren waardoor uw huis niet aanvoelt als een plastic zak.

Een duurzame investering: De overheid bepaalt in het Bouwbesluit de

Een Ekolodge wordt gebouwd met behulp van houtskeletbouw. Behalve

energiezuinigheid waaraan nieuwbouw huizen moeten voldoen. De maat

dat dit noodzakelijk is om de energiezuinigheid te realiseren, heeft hout-

die hiervoor wordt gebruikt is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) . Op dit

skeletbouw als voordeel dat het casco van de woning in een beschermde

moment is de norm 0,8, en deze zal in 2011 verder verlaagd worden naar

omstandigheden van een fabriek kan worden gebouwd. Hierdoor kan

0,6 en in 2015 naar 0,4. Een Ekolodge is deze regelgeving ver vooruit en

hoogstaande en consistente kwaliteit gegarandeerd worden.

heeft een EPC van ongeveer 0,2. Ook hieruit blijkt de vooruitstrevendheid
van een duurzame woning.
Indien door de koper gewenst kan een Ekolodge worden voorzien van de
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CONTACT

Een betrouwbare partner om duurzaam te bouwen. Ekolodge Woningen ontwikkelt en realiseert

Ekolodge Woningen

woningen met een zeer laag energieverbruik en van hoge kwaliteit. Samen met specialisten op

Berkenlaan 2, 3833 AR Leusden,

het gebied van houtskeletbouw, materiaal (etc.) beschikken wij over meer dan 30 jaar ervaring en

Nederland

vakmanschap. Maar wooncomfort is niet het enige wat telt: een prettige woning is ook een mooie
woning, die past bij uw wensen en smaak. In samenwerking met u en onze architect creëren wij
een woning die aan zal voelen als een lodge: comfortabel, gezond en duurzaam.

M: +31 620398157
E: info@ekolodge.nl

