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De Magie van de Warmtepomp

Magie?

Een warmtepomp geeft evenveel warmte als elektrische 
verwarming voor maar  1/4 van de elektriciteit
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 Jaarlijkse uitgaven aan gas tot 2013:

 € 1200   plus daarbovenop onderhoudskosten

 Dit rechtvaardigt een budget voor extra investering voor 
gasloos van

 € 18.000 voor 15 jaar

In die periode is anders een nieuwe CV ketel nodig en
jaarlijks onderhoud daarvan, dat kost ook nog een € 4000.

Dus voor een warmtepomp kan ik rekenen met een budget 
van

 € 22.000 voor 15 jaar

Uitgaven aan Gas voor
Verwarming en Warm Water
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Budget van

 € 22.000 voor 15 jaar

Stroomkosten bij afname van leverancier 

 jaarlijks € 500

 € 7500 voor 15 jaar

Resulterend budget voor aanschaf warmtepomp:

 € 14.500

Uitgaven aan een Warmtepomp voor 
Verwarming en Warm Water
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Budget van

 € 22.000 voor 15 jaar

Stroomkosten bij zelf opwekken met zonnepanelen

 jaarlijks € 250 

 € 3750 voor 15 jaar

Resulterend budget voor aanschaf warmtepomp:

 € 18.250

Uitgaven aan een Warmtepomp voor 
Verwarming en Warm Water



Waarom Niet Gekozen voor een 
Hybride Oplossing?

 Hybride: zowel gasketel als warmtepomp

 Bijvoorbeeld ieder draagt 50% bij

 Dan halveert je gasverbruik; dat wordt dan aangevuld 
met elektriciteitsverbruik

 Zou aantrekkelijk kunnen zijn voor een aantal jaren (?)
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Waarom Niet Gekozen voor een 
Hybride Oplossing?

 Maar:

 Dubbele aanschaf: een wat goedkopere warmtepomp, maar na 
een aantal jaren is ook weer nieuwe CV ketel nodig

 Dubbele installatiekosten: die zijn vrijwel 100% voor elk

 Ook de onderhoudskosten tellen op, want dubbele apparaten

 Vaste kosten (vastrecht, transportkosten) van het gas blijven, 
dus 50% gasverbruik kan nog steeds 70% kosten geven 

 Niet zo aantrekkelijk met oplopende gasprijzen

 Je raakt voor de eerste 15+ jaren niet van gas los

 Het probleem komt steeds terug; na 8 jaar CV ketel 
vervangen? Anders warmtepomp vroegtijdig inruilen voor een 
ruimere?

 Beter alternatief: iets meer uitgeven aan een wat ruimere 
warmtepomp om af te zijn van het gas en de kosten 
ervan
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Fujitsu General Waterstage Hoog Temperatuur
Buiteneenheid WOH14RIYF Binneneenheid WH16

De Gekozen Warmtepomp: 14 kW



In kWh:

 Voor alleen begane grond: 2000 kWh

 Voor de twee verdiepingen: 3500 kWh

nu inclusief koelen in de zomer

In geld:

 Zonder zonnepanelen zou dat ca € 400 of € 700 zijn

 Met zonnepanelen minder dan de helft: € 200 of € 350

 Groot verschil met de € 1200 voor gas voor 2013 (plus 
daarbovenop vrij hoge onderhoudskosten)
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Jaarlijks Verbruik Warmtepomp



Warmtepomp 3500 kWh

Auto 12.500 km 1400 kWh

Rest 2000 kWh

Volledig gedekt door 32 zonnepanelen van ca 270 Wp

Geen € 3000 kosten per jaar aan 

gas (€ 1200) 

elektriciteit (€ 400) 

benzine (€ 1200) 12

Totaal Jaarlijks Verbruik:
Tegen de 7000 kWh


