
Zo help jij je medewerkers  
veel gas, kosten en CO₂ te
besparen

Vraag HAAS aan je Baas;
Tot 70% minder gas, CO₂ en kosten door de hybride warmtepomp, het

hulpje naast elke CV-ketel. 
 

En 50% korting op de aanschaf (of meer), en daardoor een  korte
terugverdientijd van 2 tot 5 jaar.

Dat levert een besparing op van €750 tot €2000 per jaar, elk jaar weer!
 

(Als een Fietsplan of PC Privé project)



 Tot 70% besparen op gas, kosten en CO2
 Door de hybride warmtepomp, het hulpje van de CV
 Dat is 750-2000 euro per jaar, elk jaar weer!
 50% korting op aanschaf en installatie
 Door de werknemersvoordelen
 Een terugverdientijd van 2-5 jaar
 WKR vol, dan te betalen met (extra) vrije dagen
 Installatie in 1 dag geregeld
 Meerwaarde woning door een beter energielabel
 Volledig ontzorgd door www.haasheat.com

Het concept heet HAASheat.com en werkt als een Fietsplan of een PC Privé
project, te betalen via de werknemersvoordelen. En als er geen ruimte meer
is in de WKR, dan kan men ook betalen met vrije dagen! Ontwikkeld met de
experts van Ernst and Young (EY) Dit kost jou als werkgever niets! Ook
buiten de WKR mogelijk met HAASPlus+, geen eindheffing van 80%!

Als werkgever kun je meewerken aan duurzaamheid voor jouw werknemers
thuis, door hen op een fiscaal vriendelijke wijze, de slimme hybride
warmtepomp aan te laten schaffen via het HAAS concept. Dit levert een
ideale besparing op, zeker voor de thuiswerkers, en bespaart 50% op de
aanschaf!

Alles is eenvoudig te berekenen op de www.haasheat.com website, die
geheel ontzorgd voor informatie, prijzen, fiscale voordelen, subsidie,
financiering, bestelling, contact met een installateur naar keuze, en lange
garanties. HAASheat in 2 minuten: www.haasheat.com/animatie

In trotse samenwerking met ABN AMRO, RABO, Ernst and Young, ATAG,
Remeha, Daikin, Itho, Vaillant en Nefit.
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E:  info@haasheat.com
W: www.haasheat.com
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