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Dit moet je weten….

Ad van Ooijen
Energie Ambassadeur

22 maart 2023



• Niet verplicht als je al aangesloten bent of in de toekomst aangesloten wordt op een warmtenet

• In die gevallen waarbij de woning al een hybride warmtepomp (lees warmteoplossing) heeft en waarbij de 
cv-ketel eerder aan vervanging toe is dan de warmtepomp (of een andere duurzame oplossing). In dat geval 
mag u de cv-ketel wel vervangen voor een nieuwe cv-ketel.

• Voor woningen die niet goed verwarmd kunnen worden met een hybride warmtepomp of via andere 
duurzame opties, komt er een uitzondering. 

• Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. 
Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning veranderd moet worden. 

• Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen. 

Bent u vanaf 2026 verplicht om bij de cv-ketel vervanging 

ten minste een hybride warmtepomp te laten installeren?

Uitzonderingen:



Voor het milieu én jouw portemonnee is het beter om geen nieuwe cv-ketel te kopen en

over te stappen op een duurzaam alternatief, zoals de (hybride) warmtepomp. 

Is het verstandig om een nieuwe cv-ketel te kopen?



De weg naar een (hybride) 

warmteoplossing

• Is je woning voldoende geïsoleerd?

• Wordt je woning voldoende geventileerd?

• Laat een warmteverliesberekening maken

• Denk aan het juiste afgiftesysteem

Deze punten worden na mijn 

presentatie uitgebreid toegelicht 



Financiering hybride warmtepomp met zonnepanelen

Hybride warmtepomp € 8.000

Subsidie € 2.500 -/-

Totaal te lenen bedrag via Energiebespaarlening € 5.500 = € 57 per maand bij 4,5% rente looptijd 120 maanden

Aanschaf hybride warmtepomp:

Geld uit eigen zak: € 0 en vermindering energienota € 30 per maand 

Gemiddeld verbruik 1200 m³ per jaar 

Besparing na installatie hybride warmtepomp 60% (= 720 m³) op aardgas.

Besparing 720 m³ x € 1,45 = € 1044 per jaar = € 87 per maand

Totale besparing € 87 -/- € 57 (lening) = € 30 per maand (= € 360 per jaar)



Financiering hybride warmtepomp zonder zonnepanelen

Hybride warmtepomp € 8.000

Subsidie € 2.500

Aanschaf CV-ketel € 2.000 € 4.500 -/-

Totaal te lenen bedrag via Energiebespaarlening € 3.500 = € 36 per maand bij 4,5% rente looptijd 120

Aanschaf hybride warmtepomp:

Geld uit eigen zak: € 2.000 en vermeerdering energienota € 4,20 per maand 

Gemiddeld verbruik 1200 m³ per jaar 

Besparing na installatie hybride warmtepomp 60% op aardgas. Besparing 720 m³ x € 1,45 = € 1044 

Extra verbruik elektra 2,3 kWh per bespaarde m³ aardgas

Extra verbruik 720 x 2,3 kWh = 1.656 kWh x 0,40 = € 662,40

Totale besparing in geld € 1044 -/- € 662,40 = € 381,60 per jaar = € 31,80 per maand

Energienota gaat met (€ 36 -/- € 31,80)  € 4,20 per maand omhoog



Alle overige voorwaarden vindt u op onze website:

https://energierijkhouten.nl/energiebespaarlening/

Voorwaarden Energiebespaarlening

• Je moet eigenaar en bewoner zijn van de te verduurzamen woning.

• Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 65.000 lenen.

• Looptijden: vrije keuze tussen 7, 10, 15 of 20 jaar.



Wat kost een warmtepomp in een bestaande woning?

• Hybride warmtepomp €   5.000 - €   8.000 € 1.950 en € 3.000 

• All-electric ‘ready’ warmtepomp €   8.000 - € 12.000 € 1.950 en € 3.750 

• All-electric warmtepomp € 10.000 - € 20.000 € 3.750 en € 5.100

• Lucht/lucht warmtepomp €   1.800 - €  7.500   geen subsidie

Meer informatie over warmtepompen komen tijdens de volgende presentaties aan de orde

Aanschaf Subsidie



• Woensdag 29 maart informatieavond – Heel Houten in de Zon 

over het opwekken en gebruik van zonne-energie en de collectieve inkoopactie zonnepanelen van 2023. 

In de Raadszaal gemeentehuis Houten 19.00-22.00 uur

• Dinsdagavond 4 april - Hoe financier ik… isolatie, een warmtepomp en/of zonnepanelen?             

In Huis van Houten (boven bibliotheek), Onderdoor 158 19.00-21.30 uur

Zaal oranje (trap op, rechts, achteraan ruimte is de ingang)

• Verdiepende warmtepomp-workshops 

Voor iedereen die onze warmtepompavonden heeft bezocht organiseren wij binnenkort meerdere  

workshops

• Doel van de workshop is om u een betere gesprekspartner te maken naar uw warmtepomp 

installateur toe 

• Groepsgrootte tot 16 personen

Hoe gaat EnergieRijk Houten u na vanavond verder helpen?
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