Warmtepomp checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.

Kies het type warmtepomp
Waar gebruik je hem voor?
Aandachtspunten
Bespaartips

1. Kies het type warmtepomp
Lucht-lucht warmtepomp
In de koelmodus wordt binnen energie onttrokken en buiten
afgegeven. In verwarmingsmodus wordt buiten energie
onttrokken en binnen afgegeven.
Lucht-water warmtepomp
Er wordt warmte aan de buitenlucht onttrokken,
die via vloerverwarming en/of convectoren de woning
verwarmd.
Grond-water warmtepomp
Deze ‘grond-water warmtepomp’ haalt zijn warmte uit de
grond. Deze heeft dan ook geen ondersteunende cv-ketel
nodig. Dit type komt vaak voor in nieuwbouw. De buizen
moeten ook ingegraven worden dus dit is een hoop extra werk.
De water-water warmtepomp
Deze warmtepomp is het meest rendabel en is daarnaast ook
erg betrouwbaar. Ze zijn erg duur omdat er twee putten
gegraven moeten worden naar het grondwater. Daarom wordt
deze vaak geplaatst in nieuwbouw woningen

2. Waar gebruik je hem voor?
Het koelen en verwarmen van een gebouw
Het verwarmen van het badkamer water
Een zwembad verwarmen
Voor vloerverwarming in huis
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3. Aandachtspunten
Vergunning
Voor sommige warmtepomp installaties is een vergunning
vereist, het is ook geen onnodige actie om goed na te
vragen of jij een vergunning nodig hebt.
Subsidies
Je kunt gebruik maken van subsidies, hoeveel je zult krijgen
ligt aan de plaats waar je woont. Het is altijd verstandig om
dit na te vragen bij de gemeente. Dit kan een hoop geld
schelen.
Onderhoud
Het onderhoud van een warmtepomp kost ongeveer €75 per
jaar. Door het onderhoud allemaal goed bij te houden gaat
een warmtepomp tot wel 20 jaar mee.

4. Bespaartips
Onderhoudscontract
Dit kost ongeveer €75 en daarmee verleng je de levensduur
van het apparaat.
Vraag offertes aan
Door offertes aan te vragen kan je tot wel 30% op de kosten
besparen. Dit kun je hier doen, gratis en vrijblijvend. De
volgende punten komen in de offerte:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van alle werkzaamheden
Uitgebreide omschrijving van de gebruikte materialen
Erkenningen en certificeringen van het bedrijf
De garanties die worden aangeboden
Is er mogelijkheid tot een onderhoudscontract?
Einddatum van de offerte
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