
mijnwarmtepomp
Rinze van der Lei



1. dakisolatie



2. Vloerisolatie + thermopane ramen



Vloerverwarming

• Geschikt voor warmtepomp

• Lage temperatuur: 32 graden

• Dagtemperatuur = nachttemperatuur

• Evohome thermostaat (Honeywell)



Installatie zonnepanelen



Testjaar 2020

• traditionele ketel op 50 graden

• Welkom Energie 2021: failliet.

• Aanvraag warmtepomp 1-12 2021



Offerte warmtepomp • Levering april 2022 Daikin.

• Mondeling:  35dB 

• Winter 2022: 
• >60dB
• storing: waterdruk valt weg
• lek in de vorstbeveiliging

• Overleg leverancier:
• Andere wp: Daikin Altherma 3 H HT
• Meerprijs
• Stiller: 35-38dB

Daikin Altherma 3 M 9 kW + 150L RVS 
boiler 



Argumenten pro en contra

• Isoleer eerst

• Maak een grintbed

• Soms krachtstroom nodig: houdt rekening met wachttijd

• Trad. verwarmingsketel is bekende techniek

• Warmtepompen is nieuwe techniek
• Enige resistentie resp relativeringsvermogen is gewenst



All-electric of hybride?

• Hangt af van de kwaliteit van je 
isolatie

• Veronderstelling: gasprijs blijft 
stijgen, prijs elektriciteit gaat 
dalen



Financieel

• Gebaseerd op verschil in prijs 
tussen 1 m3 gas en 1 kW electra.

• Mijn vuistregel: eenheid gas is 4x 
eenheid electra.

• Als die verhouding wijzigt, wijzigt 
ook het voordeel/nadeel

• Werkelijke prijzen hangen af van 
leverancier en soort contract. 

• Besparing 
Hybride  versus All-Electric

Verbruik gas 1900

Gasprijs 1,00€                         

Elektraprijs 1,00€                         

Aantal personen gezin 2€                              

Over opbrengst huidige Zonnepanelen

1000 kWh

Hybride

Besparing in % 70 Radiatoren 50% / Vloerverwarming 70%

Besparing gas 1.160,00€                  

Extra kosten elektra 1.660,00€                  

Indicatieve besparing -500,00€                   

All-Electric

Besparing in % 100

Besparing gas 1.900,00€                  

Extra kosten elektra 3.750,00€                  

Indicatieve besparing -1.850,00€                

Invullen gasverbruik in m3

heeft u Stroom over in kW

Invullen 50 voor radiatoren

Invullen 70 voor vloerverwarming

voor elk persoon -/- 90 m3 voor gebruik 

warmwater
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