Verwarm uw woning
elektrisch
Creëer met een warmtepomp
uw ideale WinWoonSituatie

Bespaar op energiekosten
én het milieu
De meeste woningen in Nederland gebruiken

Daarom stappen we op duurzame

een cv-ketel op gas. Hiermee verwarmen we

warmtebronnen. Warmte die wordt opgewekt

ons huis en zorgen we voor warm water in

uit natuurlijke bronnen zoals de zon, lucht of

de badkamer en keuken. Doordat aardgas

bodem kunnen we goed gebruiken om ons

langzaam maar zeker op raakt en we het

huis te verwarmen.

milieu willen sparen is het belangrijk om
minder gas te verbruiken. Dit is goed voor het

Een warmtepomp zet die bronwarmte om in

milieu én voor uw portemonnee.

bruikbare energie voor verwarming. Op een
efficiënte en zuinige manier. Maar wanneer
is het slim om over te stappen op een
warmtepomp en waar moet u rekening mee
houden. In dit magazine leest u alles wat u
moet weten.

Verwarming

Warm water

Totaal per jaar

Woning met energielabel A t/m C

1.000 m3

400 m3

1.400 m3

Woning met energielabel D t/m G

1.600 m3

400 m3

2.000 m3

Gemiddeld gasverbruik vierpersoons huishouden

‘Nooit gerealiseerd dat de verwarming van mijn woning eigenlijk het grootste
deel van mijn energierekening bepaalt. Dáár moet ik dus gaan besparen.’
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De belangrijkste overwegingen
als u een warmtepomp wilt
Nieuwbouw, bestaande bouw
en verbouw

jaren zijn de bouweisen met betrekking tot

Een warmtepomp werkt op stroom. Is er

zijn huizen van na 1990 goed geïsoleerd.

sprake van nieuwbouw, dan is de keuze om

Is uw woning gebouwd voor 1990, dan is

geen gasaansluiting te nemen en uitsluitend

het verstandig om eerst te kijken of u extra

elektriciteit te gebruiken voor verwarming

isolerende maatregelen moet nemen.

isolatie aangescherpt. Over het algemeen

vaak gemakkelijker. De woning wordt dan
geschikt gemaakt voor volledig elektrisch

Dakisolatie

20%

verwarmen. Dat heet all electric.
In bestaande woningen is meestal een
gasgestookte cv-ketel aanwezig. U kunt

Spouwmuur
isolatie

Glasisolatie

uw cv-ketel natuurlijk vervangen door een

14%

warmtepomp, maar dat hoeft niet. Een
bestaande cv-ketel kan heel goed worden

30%

Vloerisolatie

gecombineerd met een warmtepomp. Dat heet

15%

een hybride opstelling.
Gaat u verbouwen? Denk dan aan

Zonder isolatie verbruikt u flink meer gas dan met isolatie.

energieneutrale oplossingen. Een verbouwing
met extra isolerende maatregelen of

Van hoog- naar
laagtemperatuurverwarming

vloerverwarming bijvoorbeeld.

Bij centrale verwarming met een cv-ketel

is vaak een goed moment om te combineren

wordt water verhit tot wel 70 graden.
De radiatoren worden heet. Die hoge

‘Wat u niet verliest aan warmte,
hoeft u niet (bij) te verwarmen’

temperatuur kost een hoop gas. Met
laagtemperatuurverwarming (ltv) wordt het
water verwarmd tot maximaal 45 graden.
Warmtepompen maken gebruik van

Isoleren: hoe minder warmteverlies,
hoe beter

laagtemperatuurverwarming.

Wilt u besparen op verwarmingskosten?

Met laagtemperatuurverwarming wordt het

Dan is isoleren de eerste stap. Want wat u

vaak nog comfortabeler in huis, omdat uw

niet verliest aan warmte, hoeft u niet (bij)

woning geleidelijker op temperatuur komt en

te verwarmen. Een goed geïsoleerd huis is

blijft. Voorwaarde is dat uw woning goed is

comfortabeler en zorgt ervoor dat een een

geïsoleerd.

warmtepomp goed rendeert. In de loop der
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Radiatoren of vloerverwarming
Naast de cv-ketel en/of warmtepomp heeft u

Combinatie warmtepomp
met radiatoren

een afgiftesysteem: radiatoren of

Een warmtepomp is het meest rendabel met

vloerverwarming. Traditionele radiatoren zijn

laagtemperatuurverwarming. Maar heeft u

hoogtemperatuurverwarming. Vloerverwarming

bijvoorbeeld uw woning na geïsoleerd, dan

is laagtemperatuurverwarming.

hebben uw radiatoren nu wellicht voldoende
capaciteit om het huis te verwarmen. Voor
een warmtepomp komt dat goed uit. Uiteraard
bekijkt de installateur bij het opmaken van de

Bespaar tot 90% op uw gasverbruik

offerte de precieze situatie. Als u twijfelt of de

Een volledig geïsoleerde woning met laag-

radiatoren voldoende capaciteit hebben, kunt

temperatuurverwarming kan tot 90% op

u dat ook zelf testen met de warmtecheck.

het gasverbruik voor ruimteverwarming
besparen. Bij traditionele radiatoren is
dit minder, de besparing is dan maximaal
50 tot 60%.
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Doe de warmtecheck

Voorziening voor tapwater, of niet?

Vraag uw installateur om de watertemperatuur

Een voordeel van een hybride warmtepomp

bij de cv-ketel in te regelen op 45 graden.

is dat u uw bestaande cv-ketel kunt blijven

Krijgt u op koude dagen (rond het vriespunt)

gebruiken voor warm tapwater. Warm

uw huis voldoende warm? Dan is er voldoende

tapwater in keuken en badkamer moet tot

capaciteit en kunt u een warmtepomp

minstens 65 graden kunnen worden verwarmd

overwegen.

om besmetting met legionella te voorkomen.
Gaat u voor gasloos en een all electric
warmtepomp, dan heeft u een voorziening
voor tapwater nodig. Dat kan met een
elektrische boiler of met een zonneboiler.
Een elektrische boiler vraagt veel stroom,
een zonneboiler is een duurzamer alternatief,
maar is in de aanschaf wel duurder.

Zo belangrijk is isoleren!
Wist u dat een woning met energielabel B
met 45 graden verwarmd kan worden
(laagtemperatuur) en dat een woning
met energielabel F 65 graden nodig heeft
én bijna 2x zoveel radiator oppervlak?

‘Dus ook met gewone radiatoren kan ik toch veel
gas besparen bij de verwarming van mijn woning’

5

Hoe werkt een warmtepomp?
Warmtepompen worden al tientallen

Soorten warmtepompen

jaren gebruikt in landen waar huizen niet

Grofweg zijn er twee soorten warmtepompen:

standaard een gasaansluiting hebben, zoals

all electric en hybride. Met beiden bespaart u

Duitsland, Italië en Scandinavische landen.

fors op energiekosten en beperkt u CO2-uitstoot.

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht,

Zo bent u goed bezig voor het milieu én voor

de bodem of het grondwater en zet dit om in

uw portemonnee.

bruikbare energie. De warmtepomp brengt de
bronwarmte naar een hogere temperatuur die
als warmte wordt afgegeven in huis. Warmtepompen doen dat zó efficiënt dat u het

Energiekosten warmtepomp

energielabel van uw woning met één of twee

Een vierpersoons huishouden ‘in een

stappen kunt verbeteren. En, in tegenstelling

redelijk tot goed geisoleerde woning’

tot gas, kunt u het extra stroomverbruik

met een warmtepomp bespaart jaarlijks

compenseren. Door zelf stroom op te

ongeveer 1.000 m3 gas. Per 1.000m3

wekken met zonnepanelen. Een win-win

besparing moet u rekenen op ongeveer

situatie dus.

1.600 kWh aan extra electriciteit verbruik.
Per saldo levert dit alles bij elkaar een

Een koelkast, maar dan andersom

besparing van €280 per jaar op:

Hiernaast ziet u dat een warmtepomp eigenlijk

1.000m3 x €0,60 - 1.600 x €0,20.

hetzelfde werkt als een koelkast, maar dan
omgekeerd. Als het buiten kouder wordt, moet
de warmtepomp harder werken en is er meer
energie nodig om het huis te verwarmen.

Bruikbare
warmte voor
woningverwarming

Warmtebron

1	
Aan de bronzijde wordt koudemiddel

Compressor

verwarmt in een verdamper.
2 Het koudemiddel wordt met een
compressor onder druk gezet waardoor de
temperatuur stijgt.
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1

3 Het koudemiddel wordt naar een

3

warmtewisselaar (condensator) gepompt

verdamper

condensator

waar de warmte wordt afgegeven aan het
water voor de verwarming.
4 De druk wordt verlaagd in het
expansieventiel, de temperatuur neemt

4

af en de vloeistof gaat opnieuw langs de

expansieventiel

verdamper.
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Welke warmtepomp past bij
uw ideale WinWoonSituatie?
All electric warmtepomp

Hybride warmtepomp

Een all electric warmtepomp is geschikt als

Een hybride warmtepomp is goedkoper in

u helemaal geen gas meer wilt. De cv-ketel

aanschaf dan een all electric pomp. De hybride

kan de deur uit. Elektrisch bijverwarmen kost

warmtepomp werkt in combinatie met een

op heel koude dagen en voor tapwater veel

(bestaande) gasketel. De ketel gaat aan als

energie. Daarom is een volledig elektrische

het buiten koud is (meestal bij 4 graden

warmtepomp ontworpen om piekbelasting

of lager) of als er veel warm water wordt

zoveel mogelijk te voorkomen. All electric kan

gevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat de

alleen bij zeer goed geïsoleerde woningen en

warmtepomp veel stroom gebruikt. Bijkomend

laagtemperatuurverwarming. Goed isoleren is

voordeel is dat u de cv-ketel kunt blijven

dus de eerste stap in besparen. Wij helpen u

gebruiken voor warm tapwater in keuken en

graag met het maken van de beste keuze hierin.

badkamer.

All electric warmtepomp

Hybride warmtepomp

Alleen met laagtemperatuurverwarming

Laagtemperatuurverwarming of
traditionele radiatoren

Buitenunit, grondgebonden systeem

Buitenunit

Voorziening voor tapwater noodzakelijk

Cv-ketel voor tapwater; eventueel losse zonne-

(elektrische boiler of zonneboiler en boilervat

boiler.

van minimaal 200 liter).
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Kosten, subsidies
en verstandig uitgeven
Wat kost een warmtepomp
en hoe snel verdient u dat terug?

Omdat u veel extra elektriciteit gaat verbruiken,
compenseren veel woningeigenaren dit met
zonnepanelen waardoor u de terugverdientijd

Hybride warmtepomp

kunt verkorten. Kiest u voor all electric om zo

De aanschaf en installatie van een goede,

uw CO2-uitstoot te beperken en zonder gas

hybride warmtepomp kost ongeveer

verder te gaan, dan is dit wel de beste keuze.

€4.700 zonder nieuwe cv-ketel. Kiest u

Zo bespaart u op energiekosten én op het

voor een oplossing inclusief nieuwe

milieu. Ook bent u niet meer afhankelijk van de

cv-ketel dan kost dat ongeveer €6.000.

prijsschommelingen van gas en stroom.

U kunt een subsidie krijgen voor de
aanschaf van een warmtepomp. De hoogte

Subsidies en energiebespaarlening

van het subsidiebedrag hangt af van het

Voordat u begint met energie besparen,

type warmtepomp. Voor een warmtepomp

moet u investeren in de nieuwe technologie.

zonder cv-ketel is het subsidiebedrag in

De aanschaf wordt echter wel een stuk

2018 €1.600. Een warmtepomp is rendabel

aantrekkelijker dankzij subsidies voor

bij een gasverbruik vanaf 2.000m per jaar.

energiebesparende maatregelen. Daarnaast

De terugverdientijd ligt dan op ongeveer

kunt u tegen een gunstig tarief geld lenen

10 jaar. Hoe hoger uw verbruik, hoe

met de energiebespaarlening en eventueel

sneller uw terugverdientijd, die bij groter

gemeentelijke subsidies.
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verbruik tot 8 jaar kan teruglopen. Daarbij
gaan we uit van de huidige gasprijzen.

Is uw budget lager dan €5.000 en wilt u liever

Bij hoogtemperatuurverwarming is de

niet lenen? Dan raadt ENGIE een warmtepomp

terugverdientijd langer. Een warmtepomp

af. Stel de aanschaf gewoon nog even uit.

raden we dan nog niet aan, goed isoleren voor

Misschien heeft u eerst meer profijt van

u dan de eerste stap.

isolatie of andere maatregelen.

All electric warmtepomp

‘Met 2 personen verbruiken
we weliswaar niet zoveel gas,
maar het meeste gaat naar de
woningverwarming. Nu we wat ouder
worden willen we een comfortabele
warmte. Dan is een warmtepomp wél
zo voordelig. ’

De aanschaf van een complete all electric
installatie kost, afhankelijk van de capaciteit,
al snel €8.000 tot €12.000. Met een zonneboiler komt hier nog €5.000 bij. Hierbij gaan
we uit van een systeem met een buitenunit
en dat u zowel uw ruimteverwarming als tapwater duurzaam opwarmt.
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Is uw woning geschikt
voor een warmtepomp?
Doe nu de online check!

Is een warmtepomp
voor mij geschikt?
Benieuwd hoe we u nog meer kunnen
helpen met isoleren, opwekken en besparen?
We geven u graag persoonlijk advies.
Neem contact met ons op via
bespaaradvies@engie.com.

ENGIE Nederland Retail bv
Postbus 10087
8000 GB Zwolle
www.engie-energie.nl

