Thuis in
het slimme
huis

Dit is wat je moet weten
Met
• Een antwoord op jouw meestgestelde vragen
• Handige tips & tricks om jouw woning helemaal
‘SMART’ te maken!
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Wie is Swipe Zelfbouw?
Swipe Zelfbouw is gestart vanuit een grote passie voor verbouwen. We weten heel goed
hoeveel voldoening het geeft om eigenhandig een woning of ruimte helemaal op te bouwen.
Tegelijk voelden we een nood aan betaalbare, kwalitatieve zelfbouwpakketten mét
persoonlijke ondersteuning. Met Swipe Zelfbouw bieden we hierop een antwoord.
Wij trekken het familiale van onze onderneming door naar elke klant. We voelen ons
betrokken bij je bouwproject en zijn trots op de enorme evolutie die elke Swipe-klant
doormaakt. De renovatieprojecten en bouwtrajecten liggen ons nauw aan het hart, en dat
voelen onze klanten.
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Domotica in jouw project
Vandaag de dag kan je op heel wat manieren technologie inzetten en gebruiken om jouw huis
‘slim’ te maken. Je hebt vast al gehoord over ‘domotica’ en het doet je waarschijnlijk spontaan
denken aan een aantal toepassingen, zoals het licht aandoen door in je handen te klappen.
Misschien heb je er ook bepaalde ideeën over, bijvoorbeeld dat het duur is of dat je het moeilijk
kan fixen als er iets aan scheelt?
Bij Swipe zelfbouw zijn we overtuigd dat de juiste slimme systemen de kwaliteit en waarde van
jouw woning aanzienlijk doen stijgen. Ze leveren je een ongekend wooncomfort op, en een
flinke energiebesparing. Investeren in een slimme woning is dus een prima idee!

“Veel mensen denken dat slimme sturing enkel dient om
je lichten te bedienen. Maar het biedt je zoveel meer! Je
kan er ook alle technieken mee aansturen en individueel
programmeren, volledig in functie van jouw persoonlijke
noden en wensen.”
Axel, Swipe Zelfbouw

Stap met ons mee door een gezinswoning en ontdek puzzelstuk per puzzelstuk welke slimme
keuzes je kan maken in jouw bouw of verbouwing.
Heb je op het eind nog vragen? Laat het ons weten, want wij leggen het jou graag uit!
Team Swipe Zelfbouw
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Slim w

De meest gestelde vragen, beantwo
Ons team van professionals krijgt elke dag
tientallen vragen van bouwers en verbouwers.
We verzamelden hun meest gestelde vragen over
de slimme woning. Hier vind je de vakkundige
antwoorden van onze experte elektriciteit.
Wat kost slimme sturing?
Het is helaas niet mogelijk om daar een standaardprijs
op te plakken. De totale kost hangt immers af van wat
je precies wil in jouw woning. Wil je enkel je rolluiken en
lichten vanop afstand bedienen, of wil je alle technieken
op je smartphone aansturen? Hoe meer lichtpunten,
stopcontacten en dimbare lichtpunten er zijn, hoe hoger
de kostprijs. Ook de grootte van je woning speelt een rol,
want daar hangt het benodigd aantal meter kabel vanaf.
Standaard afwerkingssets zijn bijvoorbeeld goedkoper dan
design modellen, net als een klassieke bel minder kost dan
uitgebreide videofonie. Je kan het prijskaartje ook drukken
door het systeem zelf te plaatsen. Kom gerust bij ons
langs, dan kunnen we op basis van jouw projectgegevens
een inschatting voor je maken.
Ik heb een gewone, klassieke elektriciteitsinstallatie en
ik wil ze graag slim sturen. Kan dat?
Dat kan, met de draadloze slimme hub van Niko Home
control. De hub is het brein van de installatie en stuurt
geconnecteerde stopcontacten en schakelaars aan. Jij kan
al de verbonden lichten en toestellen bedienen via een
gratis app op je smartphone, en met een gratis software
kan je het systeem programmeren. Het vraagt geen kapof breekwerk, je moet alleen je bestaande stopcontacten
en schakelaars vervangen.
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Kan
ik
een
slim
systeem
gebruiken
als
aanwezigheidsmelder?
Dat is mogelijk. In jouw slim systeem kan je sensoren
integreren die beweging of aanwezigheid detecteren.
Je kan met een drukknop het signaal geven dat alle
bewoners afwezig zijn. Als de sensoren dan merken dat
er toch iemand in huis is, krijg je een melding in je app en,
als je dat hebt ingesteld, gaan er lichten flikkeren om de
ongenode gast te desoriënteren en af te schrikken. Twijfel
je of je alle ramen gesloten hebt wanneer je thuis vertrok?
Als je raamcontacten geplaatst hebt, check je ook dat snel
via de app.

wonen

oord door onze experte elektriciteit
Wat als ik achteraf nog iets wil wijzigen?
Eens je geniet van je slim systeem in huis, bedenk je
misschien dat je nog wat meer wil, of wil je het systeem
uitbreiden naar een extra ruimte. Zowel het aantal als de
functie van de schakelaars kan je aanpassen wanneer je
maar wil.
Functie van de schakelaars
Heb je een knop waarmee je ’s zomers je zonnescherm
bedient, en wil je er in de winter graag de kerstverlichting
mee aan- en uitschakelen, dan kan dat bijvoorbeeld perfect.
Hoe je dat moet doen, hangt af van het type systeem dat
je geplaatst hebt. Bij een klassieke elektriciteitsinstallatie
uitgebreid met slimme schakelaars, pas je dit aan in de
gratis app of software. Heb je een systeem met teleruptoren,
dan verander je een draad in de elektriciteitskast van
plaats. Als jouw systeem met LOGO of NHC werkt, voer je
de aanpassing uit in de software, die bij NHC ook gratis is.
Meer informatie over deze verschillende systemen vind je
op bladzijde 6-8.
Aantal schakelaars
Heb je een extra leefruimte ingericht in huis, bijvoorbeeld
een slaapkamer of hobbykamer op je zolder? Zowel
met Niko Home Control huisautomatisering als met een
klassiek systeem met slimme schakelaars, plaats je zonder
slijpwerk geconnecteerde schakelaars in je nieuwe ruimte.
Kan ik bestaande apparaten slim maken?
Met de digitale meter en de nieuwe elektriciteitstarieven,
is het belangrijk om je apparaten slim aan te sturen om je
energiekosten te beperken. Zo kan je voorkomen dat ze
niet allemaal tegelijk elektriciteit van het net gebruiken en,
als je zonnepanelen hebt, zonder nadenken zorgen dat
je zoveel mogelijk eigen stroom verbruikt. Door minder
stroom op het net te steken kan je extra besparen.
Als je al een slim systeem hebt en je plaatste nu
zonnepanelen, dan wil je bijvoorbeeld dat je wasmachine
gaat draaien als je een overschot aan groene stroom hebt.
Dat kan, als je wasmachine na een spanningsonderbreking
onthoudt wat de instructie was. Bij een klassieke installatie
met slimme schakelaars voeg je een slim stopcontact toe
waarop je de machine aansluit. In een ander systeem
met Niko Home Control kan het met een geconnecteerd
stopcontact, dat gestuurd wordt door de centrale hub.
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De vier technieken om jouw
huis slim(mer) te maken

Een slimmer huis? Dat gaat van een alles-uitknop bij de voordeur, tot het openen van je rolluik met
spraaktechnologie. Afhankelijk van jouw wensen kan je kiezen uit vier opties om je woning intelligenter
te maken.

Klassieke bekabeling

- met slimme schakelaars

Heb je al klassieke bekabeling? Dan kan je ze eenvoudig uitbreiden met de draadloze oplossing van
Niko Home Control. Om slimme technologie te integreren in je (ver)bouwproject, vervang je de gewone
stopcontacten en schakelaars door geconnecteerde slimme stopcontacten en slimme schakelaars. Je
bestaande klassieke bekabeling uitbreiden met dit slim systeem kost je minder centen dan het installeren
van echte domotica. En omdat het met een draadloze slimme hub werkt, plaats je het zonder kappen,
slijpen of breken. Zo geef je jouw elektrische installatie snel en budgetvriendelijk een intelligente touch.
Moet je nog bekabeling leggen? Bedenk dan dat klassieke bekabeling meer slijpwerk vraagt dan een
systeem met centrale sturing.
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Centrale sturing met slimme programatie- PLC
Siemens LOGO is een PLC: ‘Programmeerbare Logische Controller’. De kabels lopen in deze installatie
hetzelfde als in het systeem met teleruptoren: vanuit de elektriciteitskast in een kring naar de drukknoppen
en in kringen naar de lichtpunten, met een kabel per lichtkring. Het grote verschil met teleruptoren is dat
de PLC de verdeelkast nog iets slimmer en volledig programmeerbaar maakt, waardoor je bijvoorbeeld
automatische tijdsturingen kan instellen.
Ook dit systeem is geschikt als je technisch onderlegd bent en flexibiliteit wil in je (ver)bouwproject en
later misschien nog lichtkringen wil veranderen, dimmers wil plaatsen of wil overstappen naar domotica.
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Volledige huisautomatisering

- met NHC

Niko Home Control biedt ook een bedraad systeem met centrale sturing. De bekabeling is als bij
teleruptoren of PLC maar met minder kabeldraden. Een centrale controller vormt het brein van je
elektrische installatie. De controller krijgt signalen van verschillende kanalen: drukknoppen, sensoren,
internet, smartphones, tablets, spraaktechnologie … Al die input zet hij om in acties zoals lampen
aanschakelen, poorten en rolluiken openen, het alarm aanzetten …
Deze techniek is perfect als je een echte ‘Smart Home’ wil. Je kan je woning flexibel sturen naar jouw
wensen, en genieten van het comfort van de modernste technieken.
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Een blik achter de schermen
Stijn & Tatiana

“Ik ging redelijk ver in de domotica. Onze
screens en lichten bedienen we vanop
afstand, de voordeur ontgrendelen we
met onze vingerafdruk, we kunnen
vanop vakantie onze lichten thuis
aan- en uitdoen, ons alarm is
gekoppeld aan bewegingsmelders
... Swipe leverde mij al het nodige
materiaal en ondersteunde mij bij
de planning en de plaatsing,” vertelt
Toen Stijn en Tatiana een woning Stijn.
bouwden in Brakel, wilde Stijn zoveel
mogelijk zelf doen. Stijn is politieagent Prijs, kwaliteit en verbluffend resultaat
en heeft geen enkele technische Dat Stijn voor zelfbouw koos, was
achtergrond, maar zijn vader werkt vooral een budgettaire keuze. Hij
in de bouw en wilde wel een handje leerde Swipe via-via kennen en
helpen. Met de zelfbouwpakketten en was er al snel van overtuigd om
de ondersteuning van Swipe maakte met hen samen te werken. “Wat
Stijn van de nieuwbouw met succes een mij over de streep haalde, waren
slimme thuis.
de vriendelijkheid en technische
kennis van het personeel, naast de
Stijn: “Aan het begin van de werken heb prijs en kwaliteit van de producten. Ik
ik echt heel veel naar Swipe gebeld. was achteraf heel blij dat ik met Swipe
De medewerkers stonden altijd klaar in zee ben gegaan. De medewerkers bleven
om mij te helpen met raad en daad. Ik ook na de verkoop enorm vriendelijk en
wilde in onze woning zoveel mogelijk behulpzaam. Wat ze ons beloofden,
automatiseren en daarvoor bood Swipe bleek achteraf ook allemaal waar. Zo
mij out-of-the-box oplossingen aan die ik horen we de ventilatie niet dankzij
zelf kon plaatsen.”
een correcte dimentionering en
aansturing.
Slim totaalplaatje
De woning van Stijn en Tatatiana is Samen hindernissen overwinnen
all-electric. Ze verwarmen met een Het vroeg van Stijn wel enige moed
warmtepomp
en
vloerverwarming, om zelf technieken en domotica te
ze koelen met airconditioning en plaatsen. “Als je geen technische kennis hebt,
zonnepanelen zorgen voor stroom. is het allemaal nogal overweldigend.
Stijn plaatste natuurlijk ook een Dat Swipe achter mij stond, gaf
ventilatiesysteem, want dat is in mij het nodige vertrouwen om
nieuwbouwwoningen verplicht. Verder eraan te beginnen. Ze hielpen
genieten ze bij goed weer van hun mij niet alleen met plannen en
buitenzwembad, en elke dag van hun advies. Over de plaatsing van de
slimme sturing.
verwarmingscollectoren heb ik
bijvoorbeeld echt wakker gelegen,
en het Swipe team is mij daarom op
de werf komen helpen om alles tot een
goed einde te brengen.”
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Welkom in het slimme huis!
10

Slimme keuzes
doorheen je woning
Wanneer je jouw woning bouwt
of verbouwt en je gaat voor het
slimme huis van de toekomst, zijn
de mogelijkheden eindeloos. Jouw
lichten automatisch laten aan- en
uitgaan, rolluiken automatiseren of
spraakbediening integreren in jouw
woning? Het kan allemaal! Het mooie
aan slimme technieken is dat je er zo
ver mee kan gaan als je zelf wil.
Deze slimme toepassingen kan
je makkelijk integreren bij een
nieuwbouwproject
of
grondige
renovatie. Maar wat als je geen
ingrijpende veranderingen doet?
Is domotica dan haalbaar? Maar
natuurlijk! Je kan een bestaande
installatie uitbreiden met slimme
componenten zonder kap- en
breekwerk.

Swipe geeft je graag een rondleiding
in het slimme huis. Zo zie je in elke
kamer wat er mogelijk is met slimme
sturing. Heb je nog andere ideeën,
dromen of wensen? Dan bekijken
we samen jouw plannen, en zoeken
we uit hoe we ze kunnen realiseren!

Inkomhal & WC
Welkom in ons slimme huis! Van zodra je het slimme huis binnenkomt, zijn er al tal
van slimme technologische systemen die jou begroeten.

Aan de voordeur
Belt er iemand aan de deur? Of je nu zelf thuis bent of niet, op je
smartphone ontdek je met beeld en geluid wie er aan de deur staat.
Wil je onverwacht bezoek of de poetsvrouw binnenlaten als je er
zelf niet bent om de deur open te doen? Dat is perfect mogelijk als
je jouw elektrisch deurslot koppelt aan je slim systeem.
De verlichting aan de toegang van je woning kan je programmeren,
zodat ze automatisch aan of uit is binnen een bepaalde tijdsspanne.
Je kan bijvoorbeeld instellen dat de lampen schijnen van
zonsondergang tot elf uur. Zo branden ze niet de hele nacht en
bespaar je flink op je energiekosten.

Op de trap
Trapverlichting is handig om te voorkomen dat je in het donker van
de trap valt. Met een bewegingssensor gaat ze vanzelf aan wanneer
iemand de trap neemt. Om te vermijden dat ze ook overdag gaat
branden als er beweging is, programmeer je in je slim systeem
tussen welke tijdstippen je verlichting wil.

Alles uit in een knip
Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand van de bewoners ergens een
licht laat branden wanneer ze het huis verlaten? Met de alles-uitknop is dat voltooid verleden tijd. Een simpele druk op de knop en
alle lichten gaan uit, lekker handig en energiebewust!

In het toilet
Ook in het toilet brandt het licht nooit meer te lang dankzij een
aanwezigheidssensor. Deze sensor merkt op wanneer er iemand in
het kleinste kamertje is, zelfs als de toiletbezoeker zich niet beweegt,
en schakelt het licht automatisch aan of uit wanneer dat nodig is.
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De woonkamer
De woonkamer is de plek van gezellig samenzijn en lekker ontspannen. In de slimme
woning geniet je er altijd van een aangename sfeer en het hoogste wooncomfort.

Intelligente rolluiken en screens
Met Niko Home Control maak je al je
elektrische rolluiken en screens intelligent. Met
ingestelde tijdframes gaan ze automatisch
op en af wanneer jij dat wil. Je moet dus ’s
morgens en ’s avonds geen moeite meer
doen, alles gaat lekker automatisch. Ook als
je op vakantie bent, blijven ze vanzelf open en
dichtgaan. Dat wekt bij potentiële inbrekers
de indruk dat er wel iemand thuis is.
Zonnewerende screens kan je bovendien aan
de hand van een lichtmeetcel omhoog en
naar beneden laten gaan zodat ze de zon
altijd buiten houden, tenzij jij daar anders
over beslist, bijvoorbeeld in de winter.

Dimbare lichten

Slimme verwarming

Wil je altijd een gezellige sfeer in je woonkamer? In je slim
systeem stel je met een tijdsschema in hoe hard je dimbare
verlichting mag schijnen. Standaard kan je bijvoorbeeld
bepalen dat ze na zonsondergang op 50% aangaat. Wil
je wat meer licht om een boek te lezen? Dan wijzig je
eenvoudig de lichtsterkte via je lichtschakelaar.

Dankzij je slimme verwarming geniet
je in huis altijd van een aangename
temperatuur, wat voor weer het ook is.
De slimme thermostaat in je woonkamer
is via wifi verbonden met het internet,
en kijkt zelf naar de weersvoorspelling
om te weten hoe hard ze moet draaien.
Op die manier werkt ze nooit onnodig
en bespaar jij op je energiefactuur.
Met een klokprogramma bepaal je zelf
op welke uren je het warmer of kouder
wil in huis. Stel in om hoe laat je opstaat,
wanneer je thuis bent en wanneer je
werkt, en je slimme verwarming zorgt
er automatisch voor dat jouw woning
altijd op de juiste temperatuur is.
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De keuken
De moderne keuken is een echte leefruimte. Er wordt niet alleen lekker gekookt
maar ook gekeuveld en geaperitiefd. Vanuit de slimme keuken bedien je heel je
slimme woning.

Design schakelaars
Net als een klassiek elektriciteitssysteem,
laat ook het slimme systeem jou toe om
je schakelaars perfect af te stemmen op je
interieur. Je kan de verschillende modellen
en kleuren naar hartenlust combineren voor
het mooiste resultaat in je keuken en in elke
andere kamer in huis.
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Met spraaktechnologie
Helemaal discreet en handig wordt het als je werkt met
spraaktechnologie. Zo is Niko Home Control volledig compatibel
met Alexa, het cloud-based spraakbesturingssysteem van
Amazon. Als je een of meerdere slimme Amazon Echo-speakers
installeert in je woning, voert Alexa op jouw vraag alles uit wat je
met het Niko Home Control systeem kan doen. Ook via apparaten
met Google Assistant bedien je het systeem met standaard
spraakopdrachten in verschillende talen waaronder Nederlands,
Frans, Engels en Duits. Dankzij spraakbediening stuur je al je
slimme toestellen aan zonder je fornuis te verlaten of je vuile
handen te wassen.

Via tablet, smartphone of centraal scherm
Wil je het aantal schakelaars en knoppen in je woning beperken?
Dan kan je al je slimme technieken bedienen via je smartphone of
tablet. Of je monteert een bedieningsscherm aan de keukenmuur
of ergens anders centraal in je woning, groot of klein naargelang
jouw wensen.

Sfeer en gezelligheid troef
In het slimme systeem kan je verschillende sferen instellen, om je huis volledig af te stemmen op jouw
persoonlijk leven! Begin je met koken? Dan zet je de sfeer ‘koken’ aan en hup, de lichten boven je
aanrecht en keukeneiland gaan branden. Etenstijd? Zet de dinersfeer aan, en de lichten in je keuken
gaan uit en die boven je eettafel gaan aan, op de lichtsterkte die jij ingesteld hebt in deze sfeer. Je kan
voor alle ruimtes in huis individuele sferen maken.
Het integreren van andere slimme toestellen (koffiezet, frigo, vaatwasmachine,...) is ook steeds mogelijk!
Gaat dit net iets te ver voor jou? Geen probleem. Het hoeft niet, maar kan wel.
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De berging
In de bergruimte vinden alle technieken een plaats. Daar zit ook de centrale die
jouw hele woning slim stuurt.

Elektrische kast:
het brein van de slimme woning
In elke elektriciteits- of zekeringskast zitten standaard
automaten of automatische zekeringen voor je verlichting,
stopcontacten en andere verbruikers zoals je kookplaat.
Ze beveiligen de elektrische installatie tegen kortsluiting
en overbelasting. Alle in- en uitgaande elektriciteitskabels
komen in deze kast terecht.
In de slimme elektrische kast zitten daarnaast, naargelang
het systeem dat je kiest, de Siemens LOGO PLC of de
centrale module van het Niko Home Control systeem – ze
vormt dus het brein van je slimme woning.
Je kan je elektrische installatie altijd uitbreiden door extra
draden en modules in de kast te plaatsen. Een voorbeeld:
bij de start van je project heb je al draden gelegd om later
elektrische screens te plaatsen. Wanneer je de screens
installeert, kan je de draden met een extra module in je
kast toevoegen.
De centrale hub van Niko Home Control wordt aangesloten
op je digitale meter, zodat je jouw energieverbruik en
stroomproductie perfect kan monitoren. Het systeem
zal je verbruik zoveel mogelijk afstemmen op je groene
stroomproductie en op de elektriciteitstarieven. Grote
energieverbruikers zoals je smart grid ready warmtepomp
of wasmachine zullen dan automatisch meer werken
wanneer er zelf opgewekte of goedkope stroom
voorhanden is.
Wasmachine en droogkast aansturen in functie
van beschikbare eigen groene stroom? Als je al
een slim wasmachine of droogkast hebt, kan dit
eenvoudig gestuurd worden.
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Andere technieken slim sturen
Zoals we eerder al vertelden, kan je slimme sturing niet alleen je verlichting en elektrische apparaten
regelen, maar alle technieken in je huis. Wat zit er nog in jouw berging verstopt?
Ventilatie
Als je jouw ventilatiesysteem koppelt aan je domotica, kan je het sturen via
je app. Met een vingertik zet je de luchtafvoer even harder als je iets liet
aanbranden of wanneer je zo lang hebt staan douchen dat je badkamer
wel een stoomcabine lijkt. Niemand thuis? Dan zorgt je slim systeem dat je
ventilatie wat zachter gaat draaien.

Vloerverwarming
Voor een optimale comforttemperatuur in elke ruimte en om
energieverspilling te voorkomen, kan je de vloerverwarming indelen in
verschillende zones. In de keuken mag het immers wat koeler zijn dan in
je badkamer. De verschillende zones kan je apart aansturen via je app en
je slimme thermostaat. Ben je onverwachts op weg naar je home office,
dan stel je vanop afstand de temperatuur in je bureau alvast wat hoger in.
Is iedereen het huis uit? Jouw slim systeem zet automatisch de verwarming
een graadje lager.

Regenwatertank
Je kan het bijvulsysteem van je regenwateropslagsysteem elektrisch
aansturen. Via je domoticasysteem kan je het bijvullen dan aansturen en je
waterverbruik opvolgen en zo je drinkwaterverbruik minimaliseren!

Swipe-Tip
Wist je dat Swipe meer doet dan enkel elektriciteitspakketten op maat? Je kan bij ons
terecht voor alle residentiële technieken. Van sanitair, regenwater tot zonnepanelen,
isolatie, verwarming en laadpalen! Staat de ruwbouw klaar en moet je vandaar verder
afwerken? Dan kan je dat volledig met de zelfbouwpakketten van Swipe. Je krijgt
steeds handige schema’s, handleidingen en video-instructies. Bovendien zijn we
voor ondersteuning 7/7 beschikbaar. Zo kan je steeds vlot doorwerken! Liever meer
ondersteuning? Dan kan je werfassistentie kiezen en komen onze experts bij jou ter
plaatse. Ze begeleiden je waar nodig zodat je jouw pakket zelf vlot plaatst.
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De slaapkamers
Een goede nachtrust is onbetaalbaar. De slimme sturing in je woning helpt je om
met een gerust hart te gaan slapen en fris en monter op te staan.

Paniektoets

Wake-up light

Word je ‘s nachts wakker van een verdacht geluid,
dan schakel je met een druk op de paniektoets
alle lichten in je woning aan. Ongewenst bezoek
zal snel de benen nemen. Als er bepaalde kamers
zijn waar je niet wil dat het licht aangaat, zoals de
kinderkamer, stel je dit eenvoudig in de slimme
sturing in.

Met een zacht toenemende lichtsterkte voordat je
wekker gaat, word je rustig wakker. In je slimme
woning stel je met een weekprogramma in vanaf
welk uur de lichten geleidelijk mogen aangaan in
je kamer. Zo geraak je elke werkdag gemakkelijk
uit bed.
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De badkamer
Een heerlijke douche of een warm bad, daar genieten we allemaal wel eens van.
Benieuwd hoe slimme technologie het nog beter kan maken?

Verwarming met afstandsbediening
In de slimme woning bedien je ook de badkamerverwarming vanop afstand. Verlang je tijdens een
winterwandeling naar een lekker lang bad, dan zet je de verwarming alvast wat hoger zodat de
badkamer bij je thuiskomst zalig warm is. Als je elke werkdag op hetzelfde tijdstip een douche neemt,
kan je in een tijdprogramma instellen dat je badkamer tegen dat uur altijd goed opgewarmd is en dat
je infraroodspiegel straalt voor extra weldoende warmte en zodat hij niet bedampt. Is de badkamer te
vochtig? Dan schakel je de ventilatie eenvoudig op maximum.

18

Het dak
Op het dak zijn er ook verschillende manieren om slimme technieken
toe te passen!

Groene zonnestroom
Zonnepanelen blijven een interessante investering. Anders dan vroeger, is het nu belangrijk dat de
installatie groter is dan wat je verbruikt op jaarbasis. Heb je enkele extra panelen? Dan kan je in de
herfst, winter en lente sneller van jouw eigen stroom genieten. Heb je te weinig zonnepanelen, dan
moet je nog altijd dure elektriciteit van het net afnemen.
Daarnaast is het met de nieuwe en toekomstige elektriciteitstarieven van belang dat er niet te veel
stroomverbruikers tegelijk werken, en dat je zoveel mogelijk van je zelf opgewekte stroom ook zelf
verbruikt. Dat wordt kinderspel in de slimme woning. Sommige omvormers kunnen gekoppeld worden
aan slimme sturingen. Hoe meer je kan koppelen, hoe beter je kan sturen. Je intelligente sturing zorgt
ervoor dat de grootste verbruikers zoveel mogelijk stroom afnemen wanneer er gratis groene stroom
voorradig is, of wanneer het nettarief het laagste is. Met een thuisbatterij kan je jouw zelfverbruik nog
verhogen, door zonnestroom op te slaan die je later kan gebruiken. Ook dat regelt je slimme sturing
allemaal, zodat jij geniet van de laagste energiefactuur.

Slimme dakramen
Is jouw zolder een echte leefruimte of heb je er je master
bedroom ingericht? Integreer je dakramen en screens dan
in het Niko Home Control systeem. Zo bedien je ze vanuit
je bed of laat je ze met lichtsensoren automatisch open- en
dichtgaan.
Ingestelde sferen in je slim systeem zorgen voor extra
comfort en gezelligheid. ‘Slaapwel’ kan het commando zijn
om je screens te doen zakken, de verlichting te doven en de
temperatuur wat te verlagen.
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De tuin
Slimme technologie toepassen in de tuin? Het klinkt misschien vergezocht, maar
is het helemaal niet!

Gezond gazon
Van zodra je de grassprieten te lang vindt, zet je via
je app je robotmaaier aan het werk. De
toenemende droogte hoeft voor jou geen probleem
te vormen om je gras mooi groen te houden, dankzij
programmeerbare irrigatie. Met je app kan je zelfs
op vakantie in het buitenland je grasmat sproeien
als je hoort dat er thuis een lange droogte heerst.

Geautomatiseerde verlichting
Net als je binnenhuisverlichting, is je tuinverlichting
slim te sturen. Om ongenode gasten af te schrikken,
plaats je een bewegingsmelder die de lichten kan
doen branden. Voor extra gezelligheid in de tuin
stel je in je slim systeem een bepaalde sfeer in,
zodat de verlichting zachtjes gaat branden als de
zon ondergaat.
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Zelf (ver)
Het team van Swipe is ervan overtuigd dat iedereen met motivatie, passie en wat (vrije) tijd een
(ver)bouw(ing) tot een goed eind kan brengen.
Meer nog: we hebben al talloze keren mogen bewonderen hoe complete leken in de bouw eigenhandig
een totaalrenovatie of nieuwbouw dankzij zelfbouwpakketten tot een schitterend einde brengen.

Waarom dan niet zelf alles halen bij de
doe-het-zelfzaak?
Je bent een ervaren (ver)bouwer?
Zelfs dan zijn zelfbouwpakketten interessant!
We dagen je uit om alle componenten die je
van ons geleverd krijgt aan een scherpere
prijs te scoren bij de bouwmarkt. Dat is een
onmogelijke klus. Bovendien krijg je er bij ons
de stap-voor-stap handleidingen, een ‘hulplijn’
én de grondige controle achteraf bij. Een
service die zelfs ervaren verbouwers als enorm
waardevol ervaren.
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)bouwen
Zelf (ver)bouwen, kan ik dat?
Spoiler: yes you can! Maar hoe dan?

Meet our team!
Swipe Zelfbouw is gevestigd in Lokeren en begeleidt vandaar uit honderden zelfbouwers in heel
Vlaanderen. Benieuwd welke toppers jouw project zullen verzorgen?
We stellen ze graag aan jou voor

Axel
Zaakvoerder

Noël
Hoofd techniek

Laura
Calculatie I Experte elektriciteit

Jana
Wendy
Marketing & communicatie Zaakvoerder I Boekhouding

Dilan
Monteur techniek

Charlotte
Sarah
Administratieve ondersteuning Technische ondersteuning
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Hoe werkt Swipe Zelfbouw voor en met jou?
Hoe begin je aan een renovatie of bouwproject? Waar begin je
in godsnaam eerst mee?
Alles start met een gesprek
In een kennismakingsgesprek stellen we tal van vragen over
hoe jouw bouw- of renovatieproject er precies uitziet, wat
jouw wensen zijn, wat jouw definitie van comfort is, welke
ecologische aspecten voor jou belangrijk zijn & welk budget
er voorhanden is.
We geven tijdens dit gesprek al een eerste indicatie over de
kosten, zodat je al enkele knopen kan doorhakken.
We adviseren je natuurlijk over de aanpak en volgorde van je (ver)bouwplanning: waarmee start je, wat
komt daarna? We leggen grondig uit hoe alle stappen in elkaar zitten, welke facetten invloed hebben
op elkaar en hoe je praktisch alles inplant.
We sturen bij op basis van jouw wensen
Daarna gaan we met jouw wensenlijstje aan de slag. We selecteren de technische componenten die
nodig zijn om je project te realiseren en maken een duidelijk voorstel op.
Tijdens een tweede gesprek geven we daar gedetailleerd tekst en uitleg bij. Waar nodig sturen we bij.
Na afloop ontvang je een volledige offerte.
Akkoord? Let’s go!
Voor elke stap in je bouw of renovatieproject voorzien we een uitgebreid zelfbouwpakket met alle
componenten die je nodig hebt. Bij de materialen zit telkens een fotohandleiding, montageschema’s,
plannen en videohandleidingen waarmee je helemaal from scratch aan de slag kan.
Dan is het tijd voor actie: de nodige bestellingen worden
geplaatst. Op een door jou bepaalde dag komt de Swipe
technieker langs met je zelfbouwpakket! Wanneer we jouw
zelfbouwpakket komen leveren, geeft een ervaren technieker
nog extra uitleg. Je bekijkt samen wat je waar gaat plaatsen en
maakt een werkplanning op. Zo kan je vlot aan de slag.
Tijdens het monteren toch een vraag of twijfel? We zijn altijd
beschikbaar voor telefonische ondersteuning. Ook in het
weekend en op feestdagen - want dat is wanneer je aan het
werk bent, natuurlijk!
Ben je klaar met de montage van een pakket? Dan komt onze
Swipe technieker langs voor een finale controle. Je kan daarna
met een gerust hart de vloerder of plakker laten langskomen.
Toch een tikkeltje jammer dat je die netjes zelfgemonteerde
technieken nu moet toedekken, hé?
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Kom kennismaken!
BEL: 09/273.82.82
MAIL: wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
KOM LANGS (best na afspraak, dan hebben we zeker voldoende tijd)
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Swipe Zelfbouw

www.swipezelfbouw.be
wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
09/273.82.82
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