Warmtepomp checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.

Wat voor type zoek je?
Een specialist zoeken
Het doel van de warmtepomp
Goed om te weten
Controleer de offerte

1. Wat voor type zoek je?
Een lucht-lucht warmtepomp
Dit is het goedkoopste systeem wat één ruimte in je huis zal
verwarmen. Het is te vergelijken met een omgekeerd
werkende airconditioning.
Een lucht-water warmtepomp
Dit systeem werkt op de buitenlucht en levert warm water en is
in staat om de radiatoren te laten werken. Het rendement is
redelijk en de prijs is relatief laag.
Een grond-water warmtepomp
Dit is een systeem waarbij warmte uit de grond wordt
getransporteerd via antivries naar de warmtepomp. Hiervoor is
een bronboring nodig wat voor nogal wat extra kosten zorgt. Dit
systeem wordt vaak gecombineerd met een verbouwing of
renovatie van een woning.
Een water-water warmtepomp
Er wordt gebruik gemaakt van grondwater of van water uit een
rivier, sloot of beek voor de aanvoer van water wat wordt
opgewaardeerd naar de juiste temperatuur voor gebruik via een
warmtewisselaar.
Een hybride warmtepomp
Dit is een systeem wat het meest wordt verkocht in de
aanloopfase van de introductie van de warmtepomp. Er wordt
gebruik gemaakt van een luchttoevoer naar de warmtepomp,
maar wanneer er extra stroom nodig is voor het opwekken van
warmte wordt dit alsnog gebruikt via het stroomnet.
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2. Een specialist zoeken

Om de voordeligste vakspecialist te vinden kun je het
allerbeste offertes aanvragen op onze website. Hier kun je
offertes aanvragen. De volgende punten komen in de offerte:
Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van
de klus inclusief specificaties
Uiteindelijke totaalprijs
inclusief btw
De manier waarop de totaalprijs
tot stand is gekomen
Hoe moeten de kosten
worden betaald
Garantieregeling en eventuele
onderhoudsopties
Keurmerken van het
bedrijf
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3. Het doel van de warmtepomp
Het huis verwarmen of
koelen

Tapwater verwarmen, dit
kan niet met een luchtlucht warmtepomp

Vloerverwarming
Een zwembad verwarmen,
kies een lucht-water
warmtepomp

4. Goed om te weten
Je kunt vaak subsidie
ontvangen, check dit na!
Voor sommige
warmtepompen heb je
een vergunning nodig,
check dit na!

5. Controleer de offerte
De volgende punten komen in de offerte:
Het type warmtepomp
De garantie op de
warmtepomp
De subsidies
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De prijs van de warmtepomp
inclusief installatie
Wanneer gebeurd de
installatie

