Hoe werkt de warmtepompverkenner?

Eerste hulp bij het kiezen van
een warmtepomp

verk
kenner
Het kiezen van een warmtepomp is
voor consumenten niet eenvoudig.
Daarom hebben wij de Warmtepompverkenner gebouwd. Met
deze tool krijgen gebruikers snel
een eenvoudig een indruk van de
mogelijkheden.

●
●
●

Welke warmtepomp past bij mijn woning?
Wat is de besparing?
Waar moet ik op letten als ik aanschaf overweeg?

De tool is bedoeld als snelle inschatting van de opties. Na het invullen van de tool kan
eventueel contact opgenomen worden met een installateur voor verdere stappen.
De berekening achter de Warmtepompverkenner is gebaseerd op openbare kengetallen, gecontroleerd door de Dutch Heat Pump Association.

info@warmtepompverkenner.nl
verk
kenner

T. 0341 707 462

www.warmtepompverkenner.nl
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Eerste hulp bij het kiezen van een warmtepomp

Warmtepompverkenner is een initiatief van:
Business Development Holland B.V.
Andere initiatieven van Business Development Holland zijn:
Warmtepompplein.nl - Scenariotool.nl
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Hoe werkt de warmtepompverkenner?

De warmtepomp-tool
voor installateurs

uPRO
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Voor installateurs kan het lastig
zijn om consumenten de mogelijkheden van warmtepompen snel en
eenvoudig uit te leggen.
De Warmtempompverkenner PRO
is de oplossing.

uPRO

Het hart van deze tool is de ‘gewone’ Warmtepompverkenner. Maar daar omheen is
een complete tool voor acquisitie en lead-generation gebouwd.
● Kies samen met uw klant het type warmtepomp.
● Neem klantgegevens, wensen en eisen op in uw dossier.
● Sla verkoopstatus en acties op.
●	Bekijk de volledige lijst met best practices en aandachtspunten voor installateurs.
● Zoek oude dossiers terug en bekijk statistieken van uw klanten.
● Vergeet nooit meer een klant-actie uit te voeren!

info@warmtepompverkennerpro.nl
T. 0341 707 462
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De warmtepomp-tool voor installateurs

Warmtepompverkenner pro is een initiatief van:
Business Development Holland B.V.
Andere initiatieven van Business Development Holland zijn:
Warmtepompplein.nl - Scenariotool.nl
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