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Bouwkundig

begane grondvloer

langsgevels metselwerk

kopgevels metselwerk

plat dak

beglazing

kozijnen (kunststof aanname, materiaal afhankelijk van kierdichting eis)

Installatietechnisch

toepassing Bodemlus (horizontaal of verticaal) Bron + warmtepomp Biomassa

opwekking verwarming

opwekking ondersteuning

opwekking

verwarming

afgifte verwarming

warmtapwater

energielevering

ventilatiesysteem*

koeling

zonne-energie (pv pas noodzakelijk voor lagere EPC/BENG wens)

Resultaat

Investeringskosten**

Meerprijs klimaatinstallatie t.o.v. conventioneel (gas)

Administatiekosten

Onderhoudskosten per jaar (indicatief)

Subsidie exclusief

Voordelen

Nadelen

A1. Natuurlijke toe- en afvoer, handmatige bediening.

B1. Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, handmatige bediening.

C1. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, handmatige bediening.

C3. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, tijdsturing.

C4. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, CO2 sturing.

D1. Mechanische toe- en afvoer, handmatige bediening.

D2. WTW-Installatie zonder zonering en zonder sturing, handmatige bediening.

D4b. Mechanische balans, tijdsturing.

D5b. Mechanische balans ventilatie, CO2 vraag gestuurd.

Gasaansluiting noodzakelijk. Lussen kunnen te dicht op elkaar worden 

gebouwd, mogelijk verstoring van andere 

lussen.

Buitenunit in het zicht en geluidsoverlast. WKO is niet overal mogelijk en heeft hoge 

aansluitkosten en alleen collectief 

uitvoerbaar. Ook is jaarbalans moeilijk te 

handhaven voor een woningbouwproject.

Geluidsoverlast, hoog onderhoud en hoge 

kosten brandstof.

**bouwkosten inclusief bijkomende kosten (o.a. aansluitkosten) onvoorzien en btw

50,00€                        225,00€                      250,00€                      320,00€                      150,00€                      100,00€                      

20.700€                      21.800€                      

Geheel elektrisch, comfortabel, eventueel 

in combinatie met '24 uurs'-opslagsysteem.

JA

Luchtwarmtepomp WKO Houtpalletkachel Infrarood verwarming

tripleHR glas tripleHR glas tripleHR glas

RC 5 RC 5 RC 5

17.100€                      25.800€                      

179.500€                                                     180.600€                                                     175.900€                                                     184.600€                                                     

RC 9

RC 3,5

RC 7

RC 5

RC 4,5

29.400€                      

elektriciteit (3x 25A)

Type C4 Type D5b

niet mogelijk vloerkoeling

Conventioneel Gasketel Bodemwarmtepomp

kunststof kozijnen kunststof kozijnen

warmtepomp bodemcombiketel HR-107

Basis Optie 1

HR++ glas tripleHR glas

RC 4,5 RC 7

RC 6

individueel individueel

radiatoren/convectoren vloerverwarming

hoge temperatuurverwarming (HTV) lage temperatuurverwarming (LTV)

n.v.t. n.v.t.

gas en elektriciteit (3x 25A)

RC 5

RC 7 RC 7 RC 7 RC 7

RC 7 RC 7 RC 7 RC 7

vloerkoeling niet mogelijk niet mogelijk

wand en/of plafondverwarming

warmtepomp lucht warmte-koude opslag houtpallet kachel all-electric (stralingspanelen)

lage temperatuurverwarming (LTV) lage temperatuurverwarming (LTV) lage temperatuurverwarming (LTV) lage temperatuurverwarming (LTV)

vloerkoeling

RC 9 RC 9 RC 9

n.v.t. n.v.t. n.v.t. PV-panelen multikristallijn

kunststof kozijnen kunststof kozijnen

RC 9

tripleHR glas

elektriciteit (3x 35A) elektriciteit (3x 35A) extern en elektriciteit (3x 25A) elektriciteit (3x 35A)

kunststof kozijnen kunststof kozijnen

Type D5b Type D2 Type D5b Type D2

Optie 5

combiketel HR-107 warmtepomp bodem elektrische boiler warmte-koude opslag elektrische boiler elektrische boiler / zonneboiler

individueel collectief individueel individueel

Hoog rendement en milieuvriendelijk CO2-

neutrale brandstof.

Bewezen technologie, hoog rendement en 

comfortabel.

Bewezen technologie, matig rendement, 

eenvoudig te installeren.

vloerverwarming vloerverwarming radiatoren/convectoren

Veel PV panelen nodig voor opwekking.

Optie 2 Optie 3 Optie 4

* Toelichting ventilatie systeem

Conventioneel en goedkoop. Bewezen technologie, hoog rendement, stil 

en comfortabel.

158.800€                                                     188.200€                                                     
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Bouwkundig

begane grondvloer

langsgevels metselwerk

kopgevels metselwerk

plat dak

beglazing

kozijnen (kunststof aanname, materiaal afhankelijk van kierdichting eis)

Installatietechnisch

toepassing

opwekking verwarming

opwekking ondersteuning

opwekking

verwarming

afgifte verwarming

warmtapwater

energielevering

ventilatiesysteem*

koeling

zonne-energie (pv pas noodzakelijk voor lagere EPC/BENG wens)

Resultaat

Investeringskosten**

Meerprijs klimaatinstallatie t.o.v. conventioneel (gas)

Administatiekosten

Onderhoudskosten per jaar (indicatief)

Subsidie exclusief

Voordelen

Nadelen

A1. Natuurlijke toe- en afvoer, handmatige bediening.

B1. Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, handmatige bediening.

C1. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, handmatige bediening.

C3. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, tijdsturing.

C4. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, CO2 sturing.

D1. Mechanische toe- en afvoer, handmatige bediening.

D2. WTW-Installatie zonder zonering en zonder sturing, handmatige bediening.

D4b. Mechanische balans, tijdsturing.

D5b. Mechanische balans ventilatie, CO2 vraag gestuurd.

Gasaansluiting noodzakelijk.

**bouwkosten inclusief bijkomende kosten (o.a. aansluitkosten) onvoorzien en btw

50,00€                        

RC 3,5

RC 4,5

Type C4

niet mogelijk

Conventioneel Gasketel

kunststof kozijnen

combiketel HR-107

Basis

HR++ glas

RC 4,5

RC 6

individueel

radiatoren/convectoren

hoge temperatuurverwarming (HTV)

n.v.t.

gas en elektriciteit (3x 25A)

combiketel HR-107

* Toelichting ventilatie systeem

Conventioneel en goedkoop.

158.800€                                                     

Biomassa Warmte uit rivier-, zee- of rioolwater Warmte van datacenter Warmte van (zware) industrie

80,00€                        320,00€                      310,00€                      

HTV, dus schilisolatie en vloerverwarming 

niet noodzakelijk.

Het systeem is stil en comfortabel.Hoog rendement (systeem) en 

comfortabel.

Handhaven bestaande leidingen en 

aansluitingen.

JA JAJA

Hybride warmtepomp Warmtelevering lage temp. Warmtelevering midden temp. Warmtelevering hoge temp.

9.400€                        15.800€                      15.800€                      

(Aansluitkosten ca. € 6.000,- per woning)

hoge temperatuurverwarming (HTV)

RC 7 RC 7

RC 6 RC 9

RC 5 RC 5

RC 4,5 RC 7 RC 7

RC 3,5

RC 4,5

HR++ glas

hybride WP (biogas)

tripleHR glas tripleHR glas

kunststof kozijnen kunststof kozijnen kunststof kozijnen

Type D5b

RC 9

warmtenet (10-20 graden) warmtenet (40 graden)

warmtepomp extra warmtepomp extra

lage temperatuurverwarming (LTV) lage temperatuurverwarming (LTV)

biogas en elektriciteit (3x 25A) extern en elektriciteit (3x 25A) extern en elektriciteit (3x 25A) 

RC 6

HR++ glas

174.600€                                                     174.600€                                                     168.200€                                                     

extern

Type C4

n.v.t.n.v.t.

5.100€                        

kunststof kozijnen

warmtenet (70 graden)

niet mogelijk

hoge temperatuurverwarming (HTV)

(Aansluitkosten ca. € 10.000,- per woning)

Optie 6 Optie 7 Optie 8

collectief collectief collectief

hybride WP (biogas) elektrische boiler elektrische boiler warmtenet (70 graden)

RC 3,5

RC 4,5

RC 4,5

Optie 9

Hoge aansluitkosten, beperkte 

toepasbaarheid.

individueel

radiatoren/convectoren vloerverwarming vloerverwarming

163.900€                                                     

radiatoren/convectoren

€ 0; wel maandelijks vastrecht (€ 40,-p.m.)

Is (nu) niet op grote schaal te realiseren. Hoge aansluitkosten, per woning is er een 

extra warmtepomp nodig.

Hoge aansluitkosten, afhankelijk van 

externe leveranciers.

n.v.t. n.v.t.

Type C4 Type D5b

(Aansluitkosten ca. € 7.500,- per woning)

niet mogelijk vloerkoeling vloerkoeling


