
The Curve



Totaalinstallateur

Al ruim zeventig jaar zijn wij een ware totaalinstallateur. Onze vakmensen 
beheersen verschillende disciplines waardoor we een compleet pakket aan 
diensten kunnen aanbieden.

 Elektrotechniek
 Werktuigkunde
 Beveiliging
 Brandbeveiliging
 Data/ICT



Terberg Verenigde Bedrijven is de trotse eigenaar van The Curve. 

Bekroond tot ‘Kantoorgebouw van 2018’. 

Architect : Maarten Terberg  van architecten bureau 





Het gebouw heeft energielabel A+++ en 
presteert 50% beter dan het bouwbesluit vraagt 
op de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). 

Het kantoorpand heeft een oppervlakte van in 
totaal 1.600 m2 met onder het gebouw 
parkeerruimte.

In het kader van “Practice 
what you preach” is De Curve 
is voorzien van:
• LED verlichting
• Warmte- en koude opslag
• Een warmtepomp
• Mossedumdak
• Zonnepanelen
• CO² geregelde 

luchtbehandeling
• Aanwezigheidsdetectie 

met daglichtregeling
• Geen gas aansluiting



LED Verlichting

In zeer korte tijd is LED verlichting gemeengoed geworden in de 
installatiewereld en uiteraard ook in ons eigen pand toegepast.

 Energiezuinige armaturen (van ca 10 W/m2 naar 5 W/m2)
 Lange tot zeer lange levensduur. 50.000 tot 100.000 branduren (circa 

20 tot 40 jaar) is geen uitzondering
 Onderhoudsarm. Geen lampvervanging.
 Eenvoudig bestuurbaar/regelbaar
 In aanmerking voor EIA Subsidie mits armaturen voldoen aan 

100lumen/watt. (€ 25,00 per 1000 lumen opgewekt licht)



Warmte en Koude opslag

Het gebruik maken van energie uit de bodem voor het verwarmen en 
koelen van het gebouw .

 In de winter wordt er koude in bodem geladen.
 In de zomer wordt er koude uit de bodem onttrokken.
 Gesloten WKO installatie, voor grotere gebouwen een open WKO 

installatie.
 Zeer hoog rendement.
 18 boringen tot 150 meter diep.
 EIA subsidie (circa 11% van de netto investering). 



Warmtepomp

Is de warmte opwekker voor het gebouw.

 Laag temperatuur verwarming.
 De curve is uitgevoerd met een warmtepomp met WKO installatie.
 Optie is warmtepomp zonder WKO (water / lucht opstelling).
 Op dit moment de beste oplossing voor een installatie zonder gas.
 EIA subsidie (circa 11% van een vastgesteld bedrag per kW). 
 Voor kleine installaties < 50 KW ISDE subsidie.



Mos Sedum dak

In zeer korte tijd is LED verlichting gemeengoed geworden in de 
installatiewereld en uiteraard ook in ons eigen pand toegepast.

 Energiezuinige armaturen (van ca 10 W/m2 naar 5 W/m2)
 Lange tot zeer lange levensduur. 50.000 tot 100.000 branduren (circa 

20 tot 40 jaar) is geen uitzondering
 Onderhoudsarm. Geen lampvervanging.
 Eenvoudig bestuurbaar/regelbaar
 In aanmerking voor EIA Subsidie mits armaturen voldoen aan 

100lumen/watt. (€ 25,00 per 1000 lumen opgewekt licht)



Zonnepanelen

Uiteraard is ons gebouw voorzien van zonnepanelen, ook wel PV panelen 
genoemd.

 179 Stuks PV panelen van 270 Wp per stuk, totaal opgesteld vermogen 
48.330 Wp. Goed voor ruim 44.000 kWh op jaarbasis

 Deel van het dak gebruikt voor het opstellen van PV panelen voor 
ander gebouw. (135 stuks panelen)

 SDE subsidie (netto 8,2 cent per opgewekte kWh), OF
 EIA subsidie (circa 11% van netto investering)



CO2 geregelde luchtbehandeling

Vraag gestuurd regelen, met als motto wat je niet verbruikt hoef je ook 
niet op te wekken. 

 Regeling op luchtkwaliteit in de ruimte (Variabele luchtregeling)
 EIA subsidie (circa 11% van een vastgesteld bedrag per regeling). 



Aanwezigheidsdetectie met daglichtregeling

Het toepassen van energiezuinige LED verlichting is uiteraard erg 
energiezuinig en duurzaam, echter  de grootste besparing is te behalen 
door verlichting niet of zo min mogelijk te laten branden.

 Aanwezigheidsdetectie (30% besparing t.o.v. aan/uit)
 Daglichtregeling (aanvullend 30% besparing)
 Veegschakelingen door koppelingen met andere installaties 

(aanvullend 25% besparing)
 EIA subsidie, € 150,00 per sensor in aanmerking voor aftrek.



Geen gas aansluiting

Een Alle electric gebouw, alle warmte en koude wordt duurzaam 
opgewekt middels warmtepomp techniek. (geen aardgaswinning meer 
nodig als Electra duurzaam wordt opgewekt).



Overige opties/mogelijkheden

Naast de genoemde mogelijkheden die we hiervoor hebben behandeld 
zijn er uiteraard nog meer mogelijkheden. De terugverdientijden hiervan 
zijn uiteraard afhankelijk van soort gebouw, gebruik van het gebouw etc.

 IOT technologie
 Opslag van energie
 Piekshaving ter voorkoming zwaardere aansluiting
 Windenergie
 Grijs water installaties
 Gelijkspannings installaties



Bodemenergie



Het gebouw voorziet grotendeels in zijn eigen 
stroomvoorziening door zonnepanelen. Het overschot wordt 
geleverd aan het naastgelegen pand van Terberg Totaal 
Installaties . 



Vriendelijk bedankt!


