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Samenwerken aan het  
optimale binnenklimaat



Samenwerken aan een  
optimaal binnenklimaat

Bij een innoverende manier van bouwen, waarbij 
kierdichting verbetert en isolatie toeneemt, vervullen 
comfort en gezondheid een steeds belangrijkere rol. 
Parallel daaraan moeten energiekosten in beeld zijn 
en moeten installaties blijven presteren gedurende 
langere tijd.

Brink Customize denkt mee over die vaak complexe 
installatievragen. Onze specifieke kennis van 
installatietechniek in relatie tot duurzaamheid, 
regelgeving en comfort staat garant voor het hoogst 
haalbare resultaat, voor zowel woning- als kleine 
utiliteitsbouw. Wij adviseren daarbij objectief: ons 
doel is het beste resultaat te realiseren voor onze 
opdrachtgevers.

Brink Customize werkt samen met alle partijen in 
de markt. Dit zijn woningcorporaties, aannemers, 
adviseurs, architecten en installateurs. Maar ook 
eindgebruikers zijn in het proces van samen ontwikkelen 
betrokken: hún behoefte staat centraal, zodat zij 
na oplevering alle voordelen ondervinden van de 
ontwikkelde concepten. Door deze nauwe, betrokken 
samenwerking, is langdurige garantie op werking en 
prestaties mogelijk.

BRINK CLIMATE SYSTEMS

Brink zorgt ervoor dat gebruikers van gebouwen 
kunnen genieten van hun leef- en werkomgeving. Met 
de oplossingen van Brink op het gebied van ventilatie, 
verwarming, koeling en warmwaterbereiding wonen en 
werken zij een leven lang gezond, comfortabel en duurzaam. 
Brink Customize geeft objectief advies op maat, waarmee u 
het beste binnenklimaat realiseert.

Gezondheid 

Afvoer van schadelijke stoffen, toevoer zuurstofrijke lucht

Comfort 

Verse lucht zonder tocht of kou

Gemak   

Zonder inspanning vertrouwen op gezonde lucht 

Duurzaamheid  

EPC-winst, besparing op energiekosten en reductie CO2-uitstoot

Brink Customize



Eerst denken, dan doen:
doordachte basis voor  
het beste resultaat
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All Electric of Gas
De doelstellingen bepalen het startpunt van het 
project. Op basis hiervan geven wij een gedegen 
advies. Gaat het om de EPG, nul op de meter of zijn 
de exploitatiekosten het belangrijkst? Wat is het voor 
gebouw? Hoe wordt het gebruikt? Wij adviseren over 
toepassingen met en zonder gasaansluiting.

Praktijkervaring
In de afgelopen jaren heeft Brink veel ervaring opgebouwd in duurzame 
installatietechniek. Bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten zijn wij nauw betrokken 
geweest. Deze betrokkenheid heeft ons veel inzicht gegeven in de mogelijkheden die er 
zijn om een gegarandeerd goed binnenklimaat te realiseren. We kunnen putten uit een 
bron van informatie met betrekking tot energieverbruiken en technische oplossingen.

Renovatie
De kwaliteit en het hoge energieverbruik van bestaande 
woningen maken het noodzakelijk de voorraad te 
verduurzamen. Samen de verantwoordelijkheid nemen en de 
overeengekomen prestaties (op het gebied van comfortabel 
en gezond wonen, energieverbruik, exploitatiekosten en 
installatiegeluid) garanderen is daarbij belangrijk. Brink kan 
doorrekenen welke effecten de verschillende maatregelen 
hebben, zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.

Aandachtsgebieden  
die vragen om inzicht en 
doordachte installatieconcepten

U weet welke doelen u wilt bereiken. 
Brink Customize weet precies met welke 
aspecten u te maken krijgt, daarvoor 
putten wij uit jarenlange ervaring met 
diverse projecten en projectmonitoring. Zo 
realiseren we samen met u concepten die 
voldoen aan de verplichtingen die de wet 
ons opdraagt én die een aantoonbaar beter 
resultaat opleveren. 

In theorie zijn veel oplossingen passend 
te maken. In de praktijk ontstaan vaak 
forse afwijkingen. Brink Customize 
kan een vergelijking maken tussen 
het verbruik berekend met de EPG- of 
labelberekeningsmethode en het werkelijk 
verwachte verbruik. Ook bij
renovatiewoningen.

Door ons al vanaf de initiatieffase te 
betrekken bij uw project, kunnen we 
beter inzichtelijk maken welk concept 
het best bij uw doelstelling past. Wij 
realiseren een resultaat dat aansluit 
bij uw verwachtingen.



De bewoner
Om optimaal te kunnen genieten van zijn duurzame woning moet de bewoner goed 
zijn geïnformeerd over de woning en de installatie die daarin is aangebracht. Hoe kan 
hij de installatie het beste gebruiken? Wat wordt er op gebied van onderhoud van hem 
verwacht? Deze vragen staan centraal tijdens bewonersavonden die wij graag voor u 
verzorgen. Via communicatiemiddelen houden wij gebruikers op de hoogte. Ook maken 
wij documenten op maat.

EPG/Label
Voordat met de bouw van een project kan worden gestart, moet via een EPG- of 
labelberekening worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De 
keuze van isolatiemaatregelen en installatieconcepten is bepalend voor de uitkomst. 
Het EPG-getal en het label zeggen nog niets over het daadwerkelijke energieverbruik. 
Brink zet de werkelijk verwachte verbruiken af tegen de theorethisch berekende 
getallen. Zo kan een weloverwogen keuze worden gemaakt.

Optimaal ontwerpen 
binnen een kader vol 
wetten en regels

 
Brink Customize geeft inzicht in
EPG / Label in relatie tot het werkelijk energieverbruik

Meerjaren onderhoud en service

Mogelijkheden voor prestatiegaranties op complete systemen

Kosten-/ batenanalyses bij gekozen concepten
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Complexe materie 
vraagt om specifieke 
kennis én kunde
Onze opdrachtgevers vragen om een professionele 
gesprekspartner die garant staat voor het volledig geleverde 
concept, naast het leveren van kwalitatief hoogstaande 
installatieproducten.

Wij geven tijdens het 
traject goedkeuring op 
ontwerptekeningen, controleren 
berekeningen en spiegelen hierop 
de doelstellingen en eisen van de 
opdrachtgever.

Wij maken ook zelf ontwerpen en 
berekeningen voor u.

Wij zitten vanaf het begin van een 
ontwikkeltraject met u aan tafel, 
samen zien we toe op een juist 
ontwerp en uitvoering van het 
installatieconcept.



Brink Customize zorgt voor 100% goed 
functionerende installaties die voorzien 
in een comfortabel binnenklimaat. 
Daar geven wij met een gerust hart 
prestatiegaranties voor af.

Wij beoordelen tijdens de bouw 
steekproefsgewijs de installaties 
op uitvoering en sturen bij waar 
nodig en gewenst.

Wij kunnen na oplevering 
betrokken zijn bij het inregelen en 
onderhouden van de installaties.

Wij zorgen in het traject voor 
goede montage en uitleg van de 
installaties voor de eindgebruikers.

Kortom: Brink Customize is uw professionele aanspreekpunt 
voor het hele traject, van initiatief tot exploitatie.
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EPG 0,4 
De standaard in de woningbouw van 0,4 is 
relatief eenvoudig te realiseren met standaard 
concepten van Brink. Eén van de vele 
voorbeelden is luchtverwarming, eventueel 
in combinatie met een laagtemperatuur 
vloerverwarmingssysteem. Uiteraard kunnen wij 
u ook diverse andere mogelijkheden bieden.

luchtverwarming en  
balansventilatie met  
warmteterugwinning (WTW)

zonneboiler

cv-ketel en/of  
warmtepomp



"Geen dozenschuiver"
 
"Onze grootste uitdaging is de verduurzaming van bestaande 
woningen. Onze samenwerking met Brink is hierbij een 
verademing: samen integreren we installatieconcepten in 
schilrenovatie-oplossingen. Brink denkt objectief mee over 
integrale oplossingen voor het binnenmilieu, en is geen verkoper 
van losse producten."

Eric van de Wetering, Senior ontwikkelaar renovatie, 
Bouwbedrijven Jongen

" Waarde toevoegende 
samenwerking"

"Oost Flevoland Woondiensten (OFW) verhuurt en verkoopt 
woningen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Wij richten 
ons daarbij op goed wonen met oog voor leefbaarheid en 
duurzaamheid. Dat scherpe oog heeft Brink ook: aan de tekentafel 
kwam Brink met berekeningen en ideeën die hebben geleid tot 
aanpassingen in de plannen. En die aanpassingen hebben weer 
geleid tot een nog beter resultaat. Ik heb onze samenwerking als 
heel positief en waarde toevoegend ervaren."

Kars Orsel, opzichter/projectvoorbereider OFW

" Goede synergie levert  
hoogst haalbare"

 
"Ewoning ontwikkelt woningen volgens het passiefhuisconcept. 
Ons bedrijf bestaat nu 3 jaar, al snel na het oprichten van Ewoning 
kwamen we in contact met Brink. Zij zijn dé partij die ons - snel, 
flexibel en compleet - adviseert op het gebied van verse lucht 
en een behaaglijke temperatuur. Brink heeft hiervoor precies de 
juiste kennis en kunde in huis. Door nauw samen op te trekken 
in het ontwikkelproces bereiken we het hoogst haalbare voor 
de eindgebruiker: een EPG-waarde die richting 0 gaat, een 
lage energierekening en een heerlijk binnenklimaat. Het hele 
jaar door."

Leo Hoksbergen, directeur Ewoning

Een aantal opdrachtgevers over Brink Customize:

Project van Volker Wessels, een prototype van de Stroomversnelling

78 woningen ‘de Gilden’ in Dronten

16 woningen volgens het Ewoning-principe in Hasselt
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Door nauw samen te werken 
kunnen we prestatiegaranties 
geven. Een zeker gevoel.

Om een goede garantie te geven over meerdere jaren, starten wij 
met goed luisteren naar u. U bepaalt namelijk welke garantie u 
wilt hebben en samen stellen wij de uitgangspunten vast. Brink 
Customize adviseert in haalbaarheden, ontwerpuitgangspunten 
en montage. Ook na oplevering kunnen wij betrokken zijn bij het 
inregelen en onderhouden van de installaties. 

Brink biedt twee garantiepakketten en een aantal aanvullende 
opties. Het doel van deze prestatiegarantie is het bieden van 
zekerheid voor zowel eindgebruiker als opdrachtgever. Zekerheid 
voor een goed presterende installatie gedurende lange periode. 



Garantiepakket Comfort Garantiepakket Comfort Plus
Volledige garantie op het product voor een 
periode van 5, 10 of 15 jaar.

Volledige garantie op een volledig goedwerkend
systeem voor 15 jaar, waarbij Brink vanaf 
initiatieffase tot en met exploitatiefase bij het project 
betrokken is.

Voorwaarden Garantiepakket Comfort: 
•  Garantie kan door de opdrachtgever gekocht 

worden voor een vast bedrag

Voorwaarden Garantiepakket Comfort Plus:
• Mogelijk bij projecten met meer dan 40 woningen
•  Van te voren worden prestaties van het systeem 

nauwkeurig vastgelegd door beide partijen 
• Brink is nauw betrokken bij het bouwproces
•  Brink controleert of maakt de ontwerpen en 

berekeningen, dit wordt schriftelijk vastgelegd
•  Brink is minimaal 2x tijdens het bouwproces  

aanwezig voor controle op de bouw
•  De materialen worden bij Brink gekocht
• Brink is verantwoordelijk voor het onderhoud 

Vraag naar de complete voorwaarden.

Wilt u samen met Brink Customize gegarandeerd  
het beste binnenklimaat  voor uw project realiseren  
voor een (zeer) lange periode? 
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend 
informatiegesprek.  
Bel met Brink Customize: 0522 46 99 44  
of mail info@brinkclimatesystems.nl.

De garantiepakketten van Brink 

Van initiatief tot 
exploitatie, alle experts 
onder één dak
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Gezondheid 

Afvoer van schadelijke stoffen, toevoer zuurstofrijke lucht

Comfort 

Verse lucht zonder tocht of kou

Gemak   

Zonder inspanning vertrouwen op gezonde lucht 

Duurzaamheid  

EPC-winst, besparing op energiekosten en reductie CO2-uitstoot

Brink ventilatiesystemen


