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Elektrische verwarming

3 x anders bekeken

Als alternatief voor elektrische 
verwarming komt een warmtepomp 
zeker in aanmerking. 

  Lucht/lucht-warmtepomp
Kies voor de gemakkelijkste 
oplossing. Een lucht/lucht-warmte-
pomp vraagt weinig breekwerk. 
Er bestaan zowel warmtepompen 
voor buitenopstelling als voor binnen-
opstelling. Ze halen warmte uit de 
buitenlucht en brengen warme lucht 
binnen via wand- of plafondtoestellen. 
Als je woning uitgerust is met een 
ventilatiesysteem D, kies dan voor 
een warmtepomp die warmte 
recupereert uit de ventilatielucht.

Gedurende de volledige stookperiode 
krijg je met een lucht/lucht- 
warmtepomp gemiddeld 3 kWh  

warmte voor 1 kWh stroomverbruik. 
Dat betekent  een winstfactor 3.
Eventueel sluit je enkel de leef-
ruimtes aan op de warmtepomp en 
behoud je in de slaapkamers  
elektrische verwarming. 

  Lucht/water-warmtepomp
Een lucht/water-warmtepomp is ook 
makkelijk te plaatsen maar vergt 
meer breekwerk. Je hebt immers  
een nieuwe binneninstallatie met  
cv-leidingen en radiatoren of  
vloerverwarming nodig. Wil je de 
breekwerken beperken, kies dan voor 
een leidingsysteem in opbouw. Er 
bestaan aangepaste plinten waaronder 
je cv-leidingen kunt wegwerken. 
In het geval van vloerverwarming, 
komen er buizen onder de vloer-
afwerking.

Iedereen zal de duurdere elektriciteitsfactuur voelen. Maar voor mensen die 
hun huis elektrisch verwarmen, kan de meerkost hoger oplopen. Wil je daar 
iets aan doen? We bekijken met jou drie opties om elektriciteit te besparen.

Vanaf maart 2016 gaat de verhoogde Vlaamse energieheffing in voege. 
Afhankelijk van je elektriciteitsverbruik, kan die taks oplopen tot 770 euro 
per jaar. Misschien overweeg je de stap naar een goedkoper of duurzamer 
verwarmingssysteem. Wat zijn de mogelijkheden?

  Grond/water-warmtepomp
Beschik je over voldoende grond-
oppervlakte dan is een geothermische 
warmtepomp een optie. Voor de aanleg 
ervan zijn graafwerken of boringen 
nodig, evenals een aangepaste  
binneninstallatie met breekwerk.
Een grond/water-warmtepomp biedt 
een beter rendement dan lucht-
warmtepompen.  

Jouw voordeel
  Je verbruikt 50 tot 80 % minder 
elektriciteit voor je verwarming.

  Je hebt recht op een dubbele 
warmtepomppremie (tot  
3 400 euro). Meer info op  
www.eandis.be > Energie  
besparen > Overzicht energie-
premies.

Wie elektrisch verwarmt, 
verbruikt al gauw 10 000 tot 20 000 kWh per jaar, 

tegenover gemiddeld 3 500 kWh zonder 
elektrische verwarming. 

Schakel over op een warmtepomp

InStalleer zonnepanelen

kIeS voor aardgaS

Met zonnepanelen op je dak  
vermindert de energiekost voor je 
elektrische verwarming. Per kilowatt 
geïnstalleerd vermogen, produceer  
je op jaarbasis gemiddeld 900 kWh 
elektriciteit. Met een maximum  
vermogen van 10 kW kom je dus aan 
een productie van 9 000 kWh/jaar. 
Daarvoor heb je ongeveer 75 m² 
gunstig georiënteerde zonnepanelen 
nodig. De installatie hoeft niet per 
se in je volledige stroombehoefte te 
voorzien.

Prijskaartje? Een PV-systeem kost 
ongeveer 1 800 euro per kW, inclu-
sief 6 % btw. Via een groepsaankoop 
betaal je vaak tot 500 euro per kW 
minder. Door de invoering van het 
prosumententarief wordt de terug-
verdientijd van zonnepanelen vandaag 
geschat op 15 jaar. Alle info lees je 
op www.vreg.be/nl/zonnepanelen.

Jouw voordeel
  Je elektriciteitsfactuur slankt 
tot 9 000 kWh per jaar af.

De aardgasprijs per kilowattuur  
(0,07 euro/kWh) is vandaag 
ruim driemaal goedkoper dan 
de gemiddelde elektriciteitsprijs  
(0,25 euro/kWh). Verwarmen met 
aardgas is dus een verantwoorde 
keuze. Dé prestatiekampioen is een 
condensatieketel. Die biedt in  
combinatie met lage-temperatuur-
radiatoren of met vloerverwarming, 
een zeer hoog rendement. Hou ook 
hier rekening met de nodige breek-
werken. Wil je dit tot een minimum 
herleiden, dan kun je eventueel 
kiezen voor een aardgaskachel in de 
woonkamer. Een kleine aardgasketel 
voor het sanitair warm water, in  
combinatie met enkele radiatoren in 
de meest gebruikte ruimtes, behoort 
ook tot de mogelijkheden.
Is je woning nog niet aangesloten op 
het aardgasnet? Geen nood. 

Samengevat ga je als volgt te werk.

1)  Ga na of je aansluitbaar bent.  
Die info vind je op onze website.

2) Zoek een installateur en kies je 
toestellen.

3) Contacteer Eandis voor je  
aansluiting en kies een aardgas-
leverancier.

4) Je installateur voorziet de  
binneninstallatie, Eandis zorgt  
voor de aansluiting.

Jouw voordeel
  Je bespaart per jaar 2/3 op je 
energiekost voor verwarming.

  Je komt in aanmerking voor de 
Vlaamse energielening, voor de 
renovatiepremie en de verbete-
rings- en aanpassingspremie.

TIP
Heb je elektrische vloer- 

verwarming of accumulatie-
kachels? Tracht je stroomverbruik 

onder de 20 000 kWh per jaar 
te houden. Zo daalt je energie-

heffing meteen van 770 euro naar 
290 euro of minder. Onze  

energietips vanaf pagina 19 
kunnen je daarbij helpen.
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