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Duurzaamheid is belangrijk. De wereldbevolking blijft stijgen en daardoor ook de energievraag! Duurzame 

toepassingen zijn niet meer weg te denken uit deze wereld. En dat is ook goed. De wereld kan zich op 

de huidige manier niet blijven voorzien van energie. Samen moeten we daar verandering in gaan brengen. 

We kunnen allemaal kleine aanpassingen doen om de wereld duurzamer te maken. Denk eens aan 

zonnepanelen, warmtepompen, pelletkachels, zonneboilers en dergelijke. Ze dragen allemaal bij aan een 

duurzame toekomst.

Als organisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Als installatiebedrijf is het opwekken van groene energie en het 

besparen op het energieverbruik niet meer dan logisch. Dit doen we 

zelf met onze eigen zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting 

en natuurlijk met ons nieuwe energieneutrale  bedrijfspand. Wij zijn 

trots op de certificaten, GPR en maatlat, die ons pand heeft. Ook 

houden we rekening met de keuze van onze leveranciers, fabrikanten 

en aannemers. 

Met vriendelijke groet,

Elke dag opnieuw levert de zon een grote hoeveelheid energie waar we 

gratis gebruik van kunnen maken. Hoe mooi is het om dit dan toe te 

passen in producten. Producten waar we zelf energie mee opwekken en 

waardoor we kunnen besparen op onze energierekening. In deze 

brochure vertellen wij u hier alles over.

Duurzame toepassingen zijn niet 
meer weg te denken uit deze wereld

Erdy en Klaas Jansen

“ Als installatiebedrijf 
is het opwekken van 
groene energie en 
het besparen op het 
energieverbruik niet 
meer dan logisch.”
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Morrenhof-Jansen 
installatiebedrijven. 
Gewoon goed.

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven is een dynamische 

onderneming gespecialiseerd in technische installatietechniek. 

Met een drietal vestigingen in Dalfsen, Gramsbergen en 

Vriezenveen hebben we een dekkend werkgebied in 

Oost-Nederland. Zo zijn we altijd bij onze klanten in de buurt. 

We hebben een uitgebreid productportfolio met particuliere, 

zakelijke en agrarische klanten.

Onder het motto ‘Gewoon goed’ leveren wij 

een diversiteit aan diensten en producten van 

hoge kwaliteit. Om ook in de toekomst aan de 

marktvraag te voldoen, blijven we ons ontwikkelen 

in het producten- en dienstenaanbod. In het 

bijzonder op het gebied van duurzaamheid en 

hernieuwbare energiebronnen.

Wij staan voor:

• Ruim 35 jaar ervaring

• Betrouwbare partner

• Uitstekende service 24/7 

• Innovatief en duurzaam

• Persoonlijk advies

• Kwaliteit en gebruikerscomfort

• Vakkundige medewerkers

Als organisatie 
nemen wij onze 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
 

Voor onze klanten leggen we energiezuinige 

installaties aan en proberen we zo veel mogelijk te 

werken met recyclebare materialen. Wij zorgen ervoor 

dat onze eigen medewerkers werken in een prettige 

werkomgeving. Ook vinden wij het belangrijk om in 

ons personeel te investeren en daarom bieden wij hen 

diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

Wij zijn een erkend leerbedrijf en stellen strenge 

keuringseisen aan materiaal en materieel. Als 

organisatie zorgen wij er ook voor dat wij de juiste 

certificaten in huis hebben. Al onze medewerkers zijn 

VCA gecertificeerd. Ook dragen wij ons steentje bij 

aan de herintegratie van statushouders en mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als organisatie dragen wij ook ons steentje bij aan 

het mogelijk maken van verschillende culturele en 

sportieve evenementen in onze regio. 

3



 

Wegwijs met 
duurzaamheid en energie

Duurzaamheid is belangrijk. Duurzame installaties zijn 

niet meer weg te denken uit deze wereld. 

Bij duurzame installaties maken we gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, 

ledverlichting, pelletkachels, zonnepanelen, zonne-energie, warmteterugwinning, 

hybridesystemen en nog veel meer. Omdat duurzaamheid zo belangrijk is, biedt 

de overheid verschillende subsidies aan voor duurzame installaties.

Zonnepanelen
Nederlanders zijn steeds enthousiaster over zonnepanelen. En terecht! Elke dag 

opnieuw levert de zon een grote hoeveelheid energie waar we gratis gebruik van 

kunnen maken. Dit kan door middel van zonnepanelen. U kunt uw eigen energie 

opwekken en daardoor flink besparen op uw energierekening. Met zonnepanelen 

creëert u dus een win-win situatie. U bespaart het milieu en op uw energiekosten.

Een zonnepaneel bestaat uit een aantal aaneengeschakelde zonnecellen. 

Hierin wordt zonne-energie omgezet in elektrische stroom. Een zonnesysteem 

bestaat grofweg uit drie onderdelen; de zonnepanelen, de omvormer en 

het montagesysteem. Er zijn verschillende soorten zonnepanelen. Zo zijn er 

monokristallijne, polykristallijne en dunne-film zonnepanelen. De keuze van 

het soort zonnepaneel verschilt per situatie. Hoeveel panelen kunt u kwijt? Hoe 

belangrijk vindt u het aanzicht van de panelen? Welk vermogen past het beste bij 

uw situatie? Hoeveel wilt u besparen op uw energierekening? 
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Warmtepomp
Een warmtepomp gebruikt de energie die in de bodem en/

of de omgevingslucht zit. Als u uw huis gaat verwarmen met 

een warmtepomp behoudt u hetzelfde comfort als u gewend 

bent. Maar, bereikt u dat met groene zelf opgewekte duurzame 

energie. Door gebruik te maken van een warmtepomp realiseert 

u een grote vermindering van CO2-uitstoot. Als u ook nog eens 

zonnepanelen installeert kunt u zelfs energieneutraal zijn! 

Afgelopen jaren hebben wij veel warmtepompen geleverd, 

gemonteerd en geïnstalleerd.

Feiten op een rij
• Meer dan 10 jaar ervaring in 

zonne-energie.

• Inmiddels al meer dan 30.000 

zonnepanelen geplaatst.

• 10 jaar productgarantie en 25 

jaar opbrengstgarantie van 

minimaal 80% op zonnepanelen.

• 10 jaar productgarantie op 

montagesystemen en tot wel 10 

jaar op de omvormer.

• In de meeste gevallen 

verdient u uw investering 

binnen 6 jaar terug

Bereken uw winst
Wij hebben een speciaal MJ-stappenplan 

ontwikkeld. Hierin kunt u precies zien of 

uw dak geschikt is voor zonnepanelen. 

Ook hebben we een speciale rekenmodule 

ontwikkeld. Na het invoeren van enkele 

benodigde gegevens maakt deze rekenmodule 

voor u een inschatting van de kosten, 

opbrengsten en geschatte terugverdientijd 

van het zonnesysteem. Op deze manier 

kunt u snel en eenvoudig inschatten of het 

investeren van zonnepanelen voor u rendabel 

is. Op onze website vindt u meer informatie.
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Ledverlichting
Met ledverlichting bespaart u aanzienlijk 

op energie. Niet alleen thuis, maar ook 

bedrijfsmatig zijn ledlampen sterk in 

opkomst. Ledverlichting is efficiënter dan 

traditionele lichtbronnen omdat een led-

paneel meer energie omzet in licht. Een 

ledlamp gaat afhankelijk van de ruimte waar 

het hangt, 50.000 tot 100.000 branduren 

mee. Dit is minimaal 50 keer langer dan een 

normale gloeilamp. Deze heeft namelijk een 

levensduur van ongeveer 1.000 branduren. 

Dit scheelt veel investeringskosten voor het 

vervangen van verlichting. 

Pelletkachels
Een pelletkachel is een duurzame 

vervanging van een traditionele cv-

installatie, houtkachel of andere vorm 

van een verwarming. In een pelletkachel 

worden grotendeels houtresten 

gebruikt die CO2-neutraal zijn. Met 

een pelletkachel bespaart u aanzienlijk 

op uw gasrekening. Een pelletkachel is 

zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig in 

onderhoud en volautomatisch. 

Grijswatersystemen 
Grijs water is water dat wordt gefilterd 

en hergebruikt kan worden. Bijvoorbeeld 

voor het doorspoelen van het toilet, 

wasmachine of autowassen. Alleen als 

het energieverbruik laag kan blijven is 

het zinvol om over grijswatersystemen 

na te denken. Grijswatersystemen zijn bij 

uitstek geschikt voor ondernemingen in 

het buitengebied. 

Hybridesystemen 
Als uw huis of bedrijfspand niet geschikt 

is voor een warmtepompsysteem 

kunt u altijd kiezen voor een hybride 

oplossing. Een combinatie van een 

cv-ketel en warmtepomp. Het is een 

duurzame oplossing voor woningen en 

bedrijfspanden.

Warmteterugwinning
Warmteterugwinning is een methode 

waarbij de warmte uit afvoerlucht 

of afvoerwater wordt gebruikt als 

voorverwarming van ventilatielucht of 

warmwaterproductie. Deze duurzame 

oplossing is ideaal voor uw woning of 

bedrijfspand. Warmteterugwinning heeft 

een hoog rendement.

Zonne-energie
Zonne-energie kan worden gebruikt om 

warm water te maken. Zonnecollectoren 

zijn uitermate geschikt voor woningen en 

bedrijfspanden. Zonnecollectoren worden 

gebruikt om warm water te maken voor 

drinkwater en de verwarming.
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Slim, stijlvol en duurzaam 
bouwen of verbouwen
Binnenkort plannen om een nieuwbouwwoning te bouwen of misschien 

wel om een woning te verbouwen? Gaat u zakelijk iets bouwen of 

verbouwen? Of misschien wilt u duurzame installaties toepassen in uw 

stal? Dan helpen wij u graag!

Elk woningtype, bedrijfspand of stal is anders. Daarnaast heeft iedereen andere wensen en behoeften. Wij 

geven advies op maat. En kijken ook graag mee welke mogelijkheden het beste bij u passen. Wij vinden 

het belangrijk dat onze klanten prettig, comfortabel en veilig wonen en werken. Daarom helpen wij u 

graag met de totale installatietechniek.

Particulier
Voor nieuwbouwwoningen zijn er verschillende duurzame mogelijkheden. Maar ook voor bouw of 

verbouw. Denkt u bijvoorbeeld eens aan ledverlichting, een warmteboiler of een set zonnepanelen op uw 

dak. Deze duurzame investering verdient zichzelf binnen een paar jaar terug. 

Duurzame installaties zijn mogelijk voor:

• Villabouw

• Vrijstaande woning

• Twee-onder-een-kapwoning

• Rijwoning

• Appartementen 

Zakelijk
Steeds meer organisaties kiezen voor duurzame installaties. Denk bijvoorbeeld 

eens aan energiezuinige ledverlichting of een ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning. Wij hebben al veel ervaring opgedaan in duurzame 

installaties voor verschillende utiliteitsprojecten.

Duurzame installaties zijn mogelijk voor:

• Bedrijfsbouw

• Bedrijfspanden

• Utiliteitsbouw

• Renovaties 

Agrarisch
Veel agrarische bedrijven hebben nog asbest op het dak. Vanaf 2024 is er een 

verbod op asbestdaken. Provincie Overijssel zet zich actief in voor ‘Asbest eraf en 

zonnepanelen erop’. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat agrarische 

ondernemingen hun asbesthoudende daken verwijderen en deze vervangen door 

een nieuw en duurzaam dak. Wij hebben veel ervaring in duurzame installaties 

voor de agrarische sector.

Duurzame installaties zijn mogelijk voor:

• Vervanging asbestdaken door zonnepanelen

• Agrarische bouw voor dier- en of melkveebedrijven

7



Wek uw eigen energie op

Duurzaamheid is belangrijk! Er zijn diverse 

mogelijkheden om te besparen op uw 

energiekosten. Kijk hieronder wat u zelf kunt 

doen. 

Duurzame oplossingen
De tips zijn mogelijk voor elk bedrijf, organisatie en voor 

verschillende woningtypes, of het nu nieuwbouw of verbouw is. 

• Zonnepanelen; voorzien op een duurzame 

manier in een deel van de stroombehoefte van uw 

huishouden, bedrijf of organisatie.

• Pelletkachels; verwarmen uw woning zonder een 

bijdrage te leveren aan de uitstoot van broeikasgas.

• Warmtepompen; zorgen voor een milieuvriendelijke 

verwarming en warm water. Let op: alleen bij 

nieuwbouw of verbouw is aanleg van een standaard 

of combiwarmtepompsysteem een oplossing. 

• Douche warmteterugwinning; hiermee blijft 

warmte uit wegstromend douchewater niet langer 

onbenut. De douche warmteterugwinning warmt 

koud water op zodat de ketel minder hard hoeft te 

stoken.

• Ledverlichting; met ledverlichting bespaart u 

energie. Een led-paneel zet namelijk meer energie 

om in licht. Niet alleen in woningen, maar ook in 

bedrijven zijn ledverlichtingen steeds populairder. 

• Zonneboiler; hiermee bespaart u bijna de helft van 

uw (energie)kosten voor warm water.

• Zonnetuin; hiermee oogst je je eigen zonne-

energie. Gewoon op een stukje eigen perceel, dat 

keurig wordt omgeven door een nette beukenhaag.

Interesse in één van bovenstaande oplossingen? 

Meer informatie over onze producten en diensten en onze contactgegevens 
vindt u op morrenhof-jansen.nl.
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Op een boerencamping in Diffelen hebben we op een nieuw 

golfplaten dak 60 zonnepanelen geplaatst. Op het systeem is ook 

monitoring aangebracht zodat dagelijks de opbrengst te zien is. 

Referentieproject

Agrarisch boerencamping 
in Diffelen

Bij basisschool De Fontein in Lutten hebben we duurzaam installatiewerk geïnstalleerd. De school is 

voorzien van zuinige ledverlichting. De ledverlichting is efficiënt en wordt geschakeld door middel 

van een daglicht regeling en aanwezige sensoren. Dit is ondersteund door een set zonnepanelen 

om de elektra te verminderen. In totaal zijn er 96 zonnepanelen geplaatst. Daarnaast is er een 

verwarmingsinstallatie geïnstalleerd door middel van een bivalente luchtwarmtepompinstallatie. 

Deze wordt in koude perioden ondersteund door een gasgestookte cv-ketel. 

Referentieproject

Utiliteitsbouw basisschool
De Fontein in Lutten 9



Ons nieuwe bedrijfspand is energieneutraal en voorzien van diverse duurzame technieken. Het pand 

is goed geïsoleerd, waardoor er maar weinig energie nodig is om het pand te verwarmen. Voor het 

verwarmen is in het gehele gebouw vloerverwarming aangebracht. Om een aangenaam werkklimaat 

te creëren kan de warmtepomp ook koelen. Als het buiten warm is, zorgt de warmtepompinstallatie 

voor verkoeling. De vloer wordt dan gebruikt om te koelen in plaats van te verwarmen. Om de 

warmte en koelvraag te regelen is er een gebouwbeheersysteem geïnstalleerd die de diverse 

onderdelen aanstuurt. De ventilatie wordt verzorgd door een gebalanceerd ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning. Het hele pand is voorzien van energiezuinige ledverlichting met een hoge 

lichtopbrengst. Het dak van ons magazijn is voorzien van zonnepanelen. 

Referentieproject

Utiliteitsbouw nieuwbouw 
bedrijfspand Morrenhof-Jansen
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24/7
SERVICE EN ONDERHOUD 

Met een service en onderhoudscontract van 

Morrenhof-Jansen kiest u voor service en 

kwaliteit. Door uw installatie regelmatig te 

onderhouden gaat deze langer mee en 

bespaart u op (stook)kosten. Goed 

onderhoud is energiezuiniger en voorkomt 

storingen. Maar de belangrijkste reden van 

goed onderhoud is de toename van 

veiligheid. Wilt u gebruik maken van onze 

service? Dan kunt u uit drie verschillende 

pakketten kiezen. Op onze website vindt u 

meer informatie. De afdeling service- en 

onderhoud staat 24 uur per dag 7 dagen in 

de week voor u klaar.

Onze disciplines
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven is een dynamische 

onderneming en gespecialiseerd in technische installatietechniek. 

Elektra

Datanetwerken, elektronische installaties, verlichting,  

industriële automatisering en domotica.

CV en klimaatbeheersing

Centrale verwarming, nieuwe ketel, slimme thermostaat, 

airconditioning, warmtepompen, radiatoren, vloer- en 

wandverwarming.

Water en sanitair

Water, sanitair en waterontharders.

Duurzaamheid en energie

Warmtepomp, ledverlichting, pelletkachels,  

zonnepanelen, subsidie en advies.

Luchtbehandeling

Mechanische installatie en warmteterugwinning.

Beveiliging

Beveiliging, inbraakinstallatie, brandmeldinstallatie, 

rookmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, camera 

toezicht, noodverlichting en legionellabeveiliging.

Diamantboren en -zagen

Diamantboren en –zagen in verschillende installaties.
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morrenhof-jansen.nl info@morrenhof-jansen.nl

Meer informatie? Volg ons ook op

Vestiging Dalfsen 

De Vesting 34

7722 GA Dalfsen

T 088 - 254 90 00

Vestiging Gramsbergen 

Doorbraakweg 26

7783 DC Gramsbergen

T 088 - 254 90 60

Vestiging Vriezenveen 

Bedrijfsweg 9

7671 EG Vriezenveen

T 088 - 259 40 80


