
de betrouwbare partner bij

Verduurzaming van je 
woning

Met bijna 60 jaar ervaring en een uitstekend team 
adviseren wij je eerlijk over alle mogelijkheden die bij jouw 

woonsituatie passen!



Je huis duurzamer maken?  
Peters Installatietechniek 

helpt!

Een duurzaam huis is niet alleen beter voor het milieu, je bespaart er ook geld mee. Of je 
nou in een nieuwbouwhuis woont, in een jaren ’30-woning in de stad of in een vrijstaande 
boerderij; je huis verduurzamen kan altijd. Maar waar begin je? Dat is een vraag waar Peters 
Installatietechniek je graag antwoord op geeft. Als specialist in duurzame installaties advi-
seren wij je eerlijk over de verduurzaming van je huis en bekijken we samen welke oplossin-
gen bij jouw woonsituatie passen. 
 
Een energiezuinig huis begint hier 
Wanneer het gaat om het verduurzamen van je woning bieden wij verschillende oplossin-
gen. Hierbij kun je denken aan het installeren van een (hybride) warmtepomp of een zonne-
boiler. Na een eenmalige investering profiteer je jarenlang van een lagere energierekening 
én je draagt je steentje bij aan een betere wereld. Over een win-winsituatie gesproken! 

Voor een lagere energierekening 

Voor een aangenamer leefklimaat

Voor een hogere waarde van je woning 

Voor een beter milieu



Praktisch voorbereidend 
stappenplan

gaat het om “normaal” dubbel 
glas 
Heeft de tweede of derde vlam 
een iets andere kleur? Dan gaat 
het om hr++ glas. 
Triple glas is eenvoudig te her-
kennen aan de twee aluminium 
strips met isolerende folie tussen 
de drie glasplaten. 

De basis van alle verduurzaming 
is echt isoleren. Als alle warmte 
die je, op welke manier dan ook, 
in je woning brengt, vrijwel direct 
weer naar buiten gaat, is iedere 
investering zinloos. Dus isoleren 
is het devies. Van vloer isolatie, 
spouw isolatie tot een geïsoleerd  
dak. Heb je dit nog niet voor 
elkaar? Dan is het zinloos om 
verder te gaan.  

1 Isoleren, isoleren, 
isoleren

2 HR+++glas 
 
Ook een vorm van isolatie is het 
plaatsen van HR glas? 
HR staat voor Hoog Rendement. 
Maar wat is nu precies het ver-
schil tussen standaard dubbel-
glas en HR, HR+, HR++ en zelfs 
HR+++ glas? Simpel gezegd iso-
leert HR glas beter dan standaard 
dubbelglas. Hoe meer “plusjes” 
achter HR, hoe beter het HR glas 
isoleert. Weet jij niet welk glas je 
hebt? Doe eens simpele test met 
een vlam van een kaars of bij-
voorbeeld een aansteker.  
 
Houd een brandende aansteker 
of lucifer voor het raam en kijk 
schuin op het glas. 
Je ziet nu vier vlammen in het 
glas gespiegeld. 
Wanneer alle vier de vlammen 
exact dezelfde kleur hebben, dan 

3 lage temperatuur 
verwarming 

Overweeg jij de aanschaf van 
een (hybride) warmtepomp? 
Check dan zeker of je huis nu al 
geschikt is voor lage tempera-
tuur verwarming. Hoe? Zet de 
temperatuur van je cv-ketel op 
50 graden. Warmt je huis snel 
genoeg op (ook na een hele 
koude nacht)? Grote kans dat je 
huis geschikt is. Wordt het niet 
(snel genoeg) warm? Dan moet 
je beter isoleren, óf je afgiftesys-
teem (bijvoorbeeld je radiatoren) 
aanpassen. Houd dan rekening 
met een extra investering.

4 Zonnepanelen 
 

5 Meterkast geschikt?  
 

Beschikt jouw woning al over 
zonnepanelen? Perfect! Geen 
zonnepanelen? Dan is dit ze-
ker de eerste stap die je kunt 
zetten op weg naar een duur-
zame woning. Zonnepanelen 
zijn vrijwel overal toepasbaar en 
bijna altijd terug te verdienen. Wij 
plaatsen zelf geen zonnepane-
len maar bemiddelen hier wel in. 
Dat is handig als je het leggen 
van zonnepanelen meeneemt in 
het totaalplaatje van duurzame 
oplossingen. Dan hoef je zelf niet 
op zoek naar een betrouwbare 
partner. 

Heb jij al een drie-fasen aanslui-
ting in je woning? Dit betekent 
dat er over 3 kabels stroom bin-
nenkomt. Voor een standaard set 
zonnepanelen of 4 kw hybdride 
warmtepomp is 1 fase voldoen-
de. Wil je een All electric warm-
tepompsysteem of een grotere 
zonnepaneleninstallatie, dan is 
een 3 fase aansluiting noodzake-
lijk. Vanaf een bepaald minimum 
aan opgewekte stroom is het 
wettelijk verplicht om een nieuwe 
groep aan te leggen in de me-
terkast. Voor extra veiligheid en 
zekerheid, adviseren wij altijd je 
zonnepanelen aan te sluiten op 
een vrije groep. Hierdoor ben je 
verzekerd van een veilig systeem.

Iedereen heeft het erover; verduurzamen van je woning. Maar waar begin je? En is jouw woning 
er geschikt voor? Wij zetten hieronder de 5 belangrijkste concrete stappen voor je op een rijtje!
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Alle stappen doorlopen?
Pas dan kun je verder!

Als je woning voldoende is geïsoleerd, kun je na gaan denken over de vervolgstappen. De meest gekozen 
en meest toepasbare oplossing, is de aanschaf van een warmtepomp. Maar daar zijn ook veel verschillen-
de exemplaren van op de markt. We zetten hieronder de belangrijkste informatie voor je op een rijtje.  

Hybride of all-electric? 
Een hybride warmtepomp opstelling gebruik je in combinatie met een cv-ketel. Bij een all electric warm-
tepomp is er geen ketel op gas meer nodig. Wel heb je hierbij ruimte nodig voor een boilervat voor warm 
water.

Boilervat
Bij een all-electric warmtepomp hoort een boilervat. Vaak wordt er een 150 tot 300 liter tapwaterboiler 
gebruikt. Hoe lang je daarmee kunt douchen en/of afwassen hangt van vele factoren af, bijvoorbeeld de 
grootte van je gezin. 

Bij zowel een hybride - als een all-electric warmtepomp zal bovendien een buitenunit gemonteerd moeten 
worden. De buitenunit kan op de grond of op het dak staan of aan de gevel hangen. 

Buitenunit

Om je te helpen, hebben wij alvast een selectie gemaakt 
van de kwalitatief beste hybride en all-electric warmte-
pomp opstellingen. Ons advies vind je op de volgende 
pagina’s. 
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Hybride warmtepomp 
opstelling 

Het Hybride Ecodan warmtepompsysteem van Mitsubishi Electric bestaat uit een hydrobox  en een 
buiten unit. De Ecodan lucht water warmtepomp onttrekt energie uit de buiten lucht door het aanzuigen 
van lucht over de buiten unit. Deze energie wordt door de binnen unit omgezet in ruimteverwarming in 
combinatie met je huidige cv-ketel. Hiermee ben jij klaar voor een duurzame toekomst. 

€ vanaf prijs €  7.330,- (inclusief BTW)

Te combineren met je huidige 
cv-ketel

Ook aan te sluiten op vloer-
verwarming

Verschillende systeem opties mo-
gelijk (oa qua buitenunit)

ISDE-subsidie van € 2.850,-*

Later uit te breiden naar all-electric

De Ecodan Hydrobox verdeelt de warmte op
een zo efficiënt mogelijke manier. Uitgerust
met een energiezuinige circulatiepomp vormt
de hydrobox de perfecte aanvulling op het
moderne lucht-water-warmtepompsysteem.
De bediening is uiterst gebruiksvriendelijk en
het instellen van de regeling is heel eenvoudig.
De warmtepompregeling stuurt tot
twee verwarmingscircuits aan en regelt de
samenwerking in een bivalente configuratie,
bijvoorbeeld met een cv-ketel.

*check voor de actuele subsidies www.milieucentraal.nl
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all-electric  warmtepomp 
opstelling

De Alpha LWDV is dé oplossing voor het 1-op-1 vervangen van de CV-ketel. De combinatie van hoge 
cv-water temperaturen, natuurlijk koudemiddel, fluisterstil bedrijf, modulerend en energiezuinig maakt 
dat de nieuwe Alpha LWDV Lucht-Water Warmtepomp die in de meeste gevallen direct inzetbaar is in je 
woning.

De nieuwe modulerende Alpha LWDV lucht – Water warmtepomp levert hoge cv-watertemperatuur tot 
70°C. Zelfs bij zeer lage brontemperaturen. Hierdoor kunnen bestaande traditionele afgiftesystemen, zo-
als radiatoren blijven hangen. De Alpha LWDV maakt daarnaast gebruik van natuurlijk koudemiddel, in dit 
geval propaan.(R290).

De Alpha LWDV is hierdoor de allereerste module-
rende lucht-water Warmtepomp in relatief kleine 
vermogensklassen, waarbij hoge cv-temperaturen 
hand in hand gaan met de beste en toekomstbe-
stendige koudemiddelen. De monobloc buitenunit 
van de Alpha LWDV is zeer stil, waardoor deze 
breed inzetbaar is binnen de bebouwde omge-
ving.

Meestal te combineren met be-
staande radiatoren

Gebruiksrendement van 350% 
(verwarming) en 250% (tapwater)

ISDE-subsidie van € 3.150,-* 

Ook aan te sluiten op vloer-
verwarming

Stil en energiezuinig

€ vanaf prijs € 17.700,- (inclusief BTW)

*check voor de actuele subsidies www.milieucentraal.nl 5



ook belangrijk:

Subsidie en lening

Samenvatting

Hybride Ecodan

Voordelen:

- Combinatie met bestaande cv ketel moge-
lijk.
- Eenvoudig om te plaatsen , binnen- en bui-
tendeel zijn compact uitgevoerd.
- Geen boiler nodig. Huidige cv-ketel zorgt 
voor  onbeperkt warm tapwater. 
- Geen 3 fase aansluiting nodig.
- Aanschaf- en montagekosten aanzienlijk 
lager dan bij een All electric opstelling.

Om over na te denken:

- Gasaansluiting blijft nodig
- Het aanbrengen van zonnepanelen om het 
elektraverbruik te compenseren is wenselijk.
- Combinatie met cv ketel noodzakelijk voor 
warmwater voorziening.

   

 

Alpha LWDV 

Voordelen:

- Compleet van het gas af (All electric)
- Hoge aanvoer temperatuur dus breed toe-
pasbaar.
- 1 op 1 geschikt voor het vervangen van hui-
dige cv-ketel.
- Verwarmen en warm tapwater in één enkel 
systeem.
- Tapwater zonder elektrisch na-verwarmen.

 
Om over na te denken: 

- Door gewicht en afmeting niet zomaar 
overal te plaatsen.
- Boilervat voor warmwater noodzakelijk (to-
wer opstelling).
- Investering voor all electric systeem is aan-
zienlijk hoger dan bij hybride opstelling.
- Het aanbrengen van zonnepanelen om het 
elektraverbruik te compenseren is wenselijk.
- 3 Fase aansluiting in de woning noodzake-
lijk.
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Je hebt de knoop doorgehakt en besloten om je woning verder te verduurzamen. Maar hoe nu verder? 
Natuurlijk ga je niet over één nacht ijs. Het gaat immers over een serieuze investering. 

Subsidie 
Met subsidie wordt isolatie en energie besparen voor jou nog aantrekkelijker. Milieu Centraal zet de lande-
lijke, provinciale en gemeentelijke subsidiepotjes op een rij. Je vindt alle actuele informatie op de website 
van Milieu Centraal. 
Let op, het kan zijn dat het subsidiepotje ten tijde van jouw aanvraag al leeg is. Of dat je het bedrag eerst 
moet voorschieten, voor je het terugbetaald krijgt.

Lening
Van vloerisolatie tot warmtepomp: waar betaal je het van? Is het slim om spaargeld te gebruiken of kun 
je beter een lening afsluiten? Zoek in elk geval uit of er subsidies of acties zijn: daarmee kun je de kosten 
flink omlaag brengen! Eenmaal alle subsidies in kaart gebracht, weet je wat er onder aan de streep be-
taald moet worden. Hiervoor kun je eventueel spaargeld gebruiken, je hypotheek verhogen of een Ener-
giebespaarlening afsluiten. Je leest op de website van Milieu Centraal er alles over. 

Offerte op maat
We hopen je met bovenstaande informatie op weg te hebben geholpen bij het verduurzamen van je wo-
ning. Maar natuurlijk vraagt een dergelijke investering om een stukje maatwerk. Juist daarvoor ben je bij 
Peters Installatietechniek aan het goede adres. Samen met al onze collega’s leveren wij immers comfort! 
Om je zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te kunnen adviseren, vind je hier onze speciale vragenlijst. Het is 
belangrijk dat je deze zo volledig mogelijk invult. Hiermee krijgen wij een goed beeld van je huidige woon-
situatie en kunnen wij jou van een eerlijk advies passend bij jouw woning voorzien. 

Hoe verder?
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https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/hoe-betaal-je-de-energiemaatregelen/
https://www.peters-installatietechniek.nl/vragen-verduurzaming/

