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Veel gehoorde opmerkingen 
van kritische bewoners

1. De installatie van een warmtepomp is duur.

2. Een WP is duurder omdat elektriciteit duurder is dan gas.

3. Bij koud weer daalt het rendement van een WP.

4. Een WP verhoogt mijn elektriciteitsrekening.

5. Met een WP moet ik mijn radiatoren vervangen en 
vloerverwarming aanleggen.

6. Een WP maakt lawaai.

7. Levertijden meer dan een jaar! 

8. Installatiebedrijf reageert niet of traag op aanvraag!

9. Hit en Run gedrag verkoper!



Belangrijkste argumenten 
voor  warmtepomp 

• Lager (primair) energieverbruik en kosten.

• Vermindering  CO2 uitstoot.

• Beter energielabel voor bestaande bouw.

• Beter benutten van zelf opgewekte stroom 

• Eerste stap naar gas-loos maken van de 
woning.

• Subsidiemogelijkheden ( RVO en gemeente)



Een plan maken!Een plan maken!



Checklist
1. Is de woning voldoende (na) geïsoleerd. 

Begin anders eerst met deze stap.             
( Rc dak >2,5 )

2. Bepaal het budget. ( minimaal €3500 )

3. Kijk of de woning in de winter warm 
genoeg kan worden met een 
aanvoertemperatuur van 50°C.

4. Stel, aan de hand van het gemiddeld jaar-
gasverbruik, vast wat het vermogen van 
de warmtepomp moet worden; (8,8X 
gasverbruik / vollast uren)

5. Bepaal voorkeur scenario:
I. Veel later van het gas af. Kies 40 tot 70% dekking 

vereiste vermogen ( hybride )

II. Gefaseerd van het gas af. Kies 80% dekking 
vereiste vermogen ( hybride )

III. Volledig elektrisch. Kies 100% dekking vereiste 
vermogen



92% in
Berkum

Niet geschikt
voor WP

50 graden test

Geschikt voor 
WP

All Electric
LT verwarming



Checklist (2)

6. Plaats de warmtepomp zo dicht mogelijk bij de cv-ketel

8. Plaats de warmtepomp beschut voor de wind (voor een wand of gevel)

9. Denk aan het geluid (vaatwasser+) Zet de warmtepomp niet onder het 
slaapkamerraam.

10. Warm water: Zolang het toestel hybride is, is het makkelijker om de cv-ketel 
douche water te laten maken. Wil je op korte termijn naar All-electric? Vraag 
aan de installateur of de aangeboden warmtepomp dit ook daadwerkelijk kan 
aansturen, dus READY is voor all electric!

11. Kies een gerenommeerd merk bij een installateur (dealer) die dat 
merk als hoofdmerk voert.



Elektrisch 
verwarmen

Idem met 
warmtepomp

Kosten energie

100% Rendement

500% Rendement!!!!

Calorische waarde gas 1 m3 = 8,8kWh

Omslagpunt COP t.o.v. Cv-ketel op gas:   2,41  

1Kwh €0,40
1m3 gas €1,45

Vollast uren < 1650 

Groningsgas -10%

Energie plafond prijs



2,4

Water temp

50





Consumentenbond oktober 2022
Exclusief ISDE subsidies  €2400 tot €2700

• Vaillant aroTherm VWL 55/5 AS + VWL 57/5 IS, 5 kW split €7450 2,5-3 jaar

• Itho Daalderop HP-S 55 6kW split €6550 2,5-3 jaar

• Atag EnergionM Hybrid-all 4, 4kW monoblock €6375 2-2,5 jaar

• Daikin Intergas Hybride EHYHBH 05AV32 + EVLQ 05CV3 5 kW split 
€7850 3         jaar

• Bosch Compress 7400i 5 B, 5 kW mono block €9075 3-3,5 jaar

• Remeha Elga Ace 4kW split €5325 2-3 jaar

• Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid add-on, 5 kW monoblock €5225 1,5-2 jaar

gas: €2,06 m3

elec:€0,47 kWh

Kosten TVT vrijstaand



Een rekenvoorbeeld scenario 3

Bij jaarlijkse 
gasverbruik: 1500m3 
waarvan 200 m3 voor 

tapwater

Voor verwarming: 

• 1500-200= 1300 m3 
gas 

• Komt overeen met 
1300x8,8=11440kWh

• Gasketel draait ca. 
1650 vollast uren 

Benodigde 
ketelvermogen: 
11440/1650= 

6,93kW



Een rekenvoorbeeld voor
scenario  3 

• Kosten hybride WP 4kW na aftrek subsidie: €3500
• Terug verdientijd: 5 jaar 
• Toename Elek. : 2630 kWh 
• Resterend gasverbruik: 300 m3

Remeha Elga Ace 4kW
Terug verdientijd: 9 jaar
Gasgebruik: 600 m3
Prijs vanaf €3376
Toename elec: 1617kWh

Remeha Elga Ace 4kW
Terug verdientijd: 9 jaar
Gasgebruik: 600 m3
Prijs vanaf €3376
Toename elec: 1617kWh







Samenvatting

Voor 92% van de huizen in Berkum is aanvullende isolatie noodzakelijk.

Eerste stap in de warmtepomp arena kan aantrekkelijk zijn als is voldaan aan tenminste 
stap 1,2 en 3 van checklist.

Scenario1. 50% ketelvermogen: Met een hybride oplossing en beperkte bouwkundige 
aanpassingen kan het gasgebruik aanzienlijk worden gereduceerd. Terug verdientijd vanaf 
5 jaar. Veel later (10 jaar) naar “all electric” met nieuwe apparatuur. 

Scenario2. 80% ketelvermogen: Bij de juiste keuze van een warmtepomp en een 
gefaseerde aanpak van bouwkundige aanpassingen is gefaseerde overgang naar “all
electric” een mogelijkheid. Terugverdientijd > 10 jaar 

Scenario3. 100% ketelvermogen: Voor bouwjaar vanaf 2010 (Rc 10) is “all electric” nu 
mogelijk. Terugverdientijd >10 jaar



Voorbeeld Scenario 2



Vragen
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