LUCHTWARMTEPOMP
Wat is een luchtwarmtepomp?

Individuele oplossing | Lage temperatuur | Isoleren noodzakelijk

Voordelen

Betrouwbare

Een luchtwarmtepomp doet wat een cv-ketel ook doet: uw huis

Een all-electric woning is erg comfortabel door de goede

informatiebronnen

verwarmen en warm water leveren om bijvoorbeeld te douchen.

isolatie en de gelijkmatige verwarming;

De kosten en terugverdientijd van

Maar dan zonder aardgas te gebruiken. De pomp haalt warmte uit de

Geen aansluiting meer nodig op het (aardgas)netwerk;

een luchtwarmtepomp zijn van

lucht en brengt daarmee water voor uw centrale verwarming en voor

Zeer duurzaam, als de elektriciteit die het systeem gebruikt

diverse factoren afhankelijk.

tapwater op een bruikbare temperatuur van. Het systeem heeft een

duurzaam is opgewekt.

Actuele informatie vindt u op:

voorraadvat voor warm water en is daardoor ongeveer zo groot als
een hoge koelkast.

www.milieucentraal.nl/energie-

Nadelen

besparen/duurzaam-verwarmen-

Door het gebruik van een luchtwarmtepomp hebt u geen aardgas-

Investeringskosten in pomp (lager dan een bodem-

aansluiting meer nodig. Het wordt daarom ook wel een ‘all-electric’

warmtepomp);

oplossing genoemd.

Mogelijk hoge investering in afgiftesysteem (vloer- of

Voor tips over energiezuinig(er)

wandverwarming);

wonen, een stappenplan, subsidie-

Hoger elektriciteitsverbruik.

check, online maatwerkadvies of

en-koelen/volledige-warmtepomp

het aanvragen van een energie-

Wat verandert er in huis?

coach aan huis kunt u terecht bij

De overstap van een gasgestookte cv-ketel naar een elektrische

het digitale energieloket van de

warmtepomp vraagt om ﬂink wat aanpassingen. Het is noodza-

gemeenten Dinkelland, Losser,

kelijk om uw huis heel goed te isoleren en ventileren. Ook hebt u

Oldenzaal en Tubbergen:

vloer- of wandverwarming nodig, of radiatoren die voldoende

www.duurzaambouwloket.nl/

warmte afgeven bij een lage watertemperatuur. Met name bij

noordoosttwente

oudere woningen betekent dit dat er waarschijnlijk verbouwd
moet worden.

Belangrijke aandachtspunten
Gaat u verbouwen of hebt u een nieuwe (bestaande) woning
gekocht? Dit zijn ‘logische’ momenten om de aanpassingen
mee te nemen die het mogelijk maken om van het aardgas af te
gaan. Denk hierbij ook aan het overstappen op elektrisch koken,
bij voorbeeld inductie.
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