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ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM WONEN  
 
Wanneer gekozen wordt voor een warmtepompinstallatie in plaats van een CV-ketel, vraagt 
dit een andere benaderingswijze dan we tot nu toe gewend waren. 
 
Kon voorheen de warmwaterkraan opengedraaid worden met de zekerheid dat de 
verwarmingsketel altijd warm tapwater levert, is het nu van belang om ervan bewust te zijn 
dat de warmwater voorraad ook een keer op kan raken. De warmtepompinstallatie heeft 
dan eerst tijd nodig om de warmwater voorraad aan te vullen en op de juiste temperatuur te 
brengen. Het wonen in een appartement met een warmtepompinstallatie vraagt van 
bewoners dat zij zich meer bewust zijn van de hoeveelheid warm tapwater die zij gebruiken 
en van het moment waarop zij dit warme tapwater gebruiken. 
 
Was het inmiddels de gewoonte om de wasmachine en de wasdroger bij voorkeur ’s nachts 
te laten draaien vanwege het goedkopere stroomtarief, zijn we er nu juist bij gebaat om de 
apparaten overdag te laten draaien op het moment dat de zonnepanelen de gratis stroom 
opwekken. Het wonen in een appartement met zonnepanelen vraagt van bewoners dat zij 
zich meer bewust zijn van de tijd van de dag, licht en donker en of de zon al dan niet schijnt. 
 
Zetten we voorheen ’s avonds de thermostaat van de verwarming lager, is het davies nu 
juist om de verwarming ’s nachts niet lager te zetten, omdat het energiezuiniger is om de 
verwarming niet telkens te laten opstoken. Het wonen in een appartement met 
vloerverwarming vraagt van bewoners dat zij zich meer bewust zijn van wat de meest 
efficiënte en energiezuinigste wijze van verwarmen is, waarbij ook de keuzes voor 
vloerafwerking een rol speelt. 
 
Warmtepompinstallatie 
De warmtepompinstallatie heeft, afhankelijk van de gekozen optie, een voorraadvat voor 
180 liter respectievelijk 300 liter warm tapwater. De voorraad van 180 liter warm tapwater is 
gebaseerd op het gemiddelde gebruik van een huishouden dat bestaat uit 4 personen.  
 
Het laten plaatsen van een ligbad alsmede het laten plaatsen van een dubbele wastafel 
wordt in combinatie met de voorraad warm tapwater van 180 liter afgeraden. Wanneer het 
ligbad en/of de dubbele wastafel gewenst is, moet rekening worden gehouden met een 
inhoud van het voorraadvat van 300 liter. 
 
De warmtepompinstallatie verleent voorrang aan het verwarmen van het tapwater boven het 
verwarmen van de vloer. Het is goed mogelijk dat het voelt alsof de verwarming niet werkt 
als er wordt gedoucht. 
 
Sanitair  
Wanneer u gebruikt maakt van de mogelijkheid om onze installateur ander sanitair te laten 
plaatsen dan het standaard sanitair, maar ook wanneer u gebruik maakt van de mogelijheid 
om na oplevering door derden sanitair te laten plaatsen, moet bij de aankoop van de 
douche-, bad- en wastafelkra(a)n(en) en douchekop(pen) rekening gehouden worden met 
de hoeveelheid water die deze kranen en douchekoppen per minuut doorlaten in relatie tot 
de hoeveelheid warm tapwater die beschikbaar is in het voorraadvat van de 
warmtepompinstallatie. Het aanbrengen van regendouches wordt afgeraden vanwege de 
grote hoeveelheid water die ze per minuut gebruiken. Uw badkamerleverancier kan u 
adviseren over kranen en douchekoppen die geschikt zijn om te combineren met de 
warmtepompinstallatie. 
 
Rekenvoorbeeld: 
De in het voorradvat beschikbare 180 liter warm tapwater met een temperatuur van 55⁰C 
levert circa 270 liter douchewater met een temperatur van 40⁰C. Met een douche met een 
doorlaat van 6 liter per minuut kan 45 minuten gedoucht worden alvorens het voorraadvat 
leeg is. 
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Keuken  
Het waterverbruik van de keukenkraan is van invloed op hoe lang er gebruik gemaakt kan 
worden van de voorraad warm tapwater in het voorraadvat. 
Wanneer regelmatig kleine hoeveelheden warm tapwater worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
het wassen van handen, zal de warmtepompinstallatie vaak voor korte tijd in bedrijf moeten 
komen om de watervoorraad in het voorraadvat weer op de juiste temperatuur te brengen 
en zal daarna weer uitschakelen. Het veelvuldig in- en uitschakelen heeft een nadelig effect 
op de levensduur van de warmtepompinstallatie. Het laten aanbrengen van een 
kokendwaterkraan of een keukenboiler verdient in dergelijke situaties aanbeveling. Uw 
keukenleverancier kan u hierin adviseren. Houd er rekening mee dat voor een 
kokendwaterkraan of een keukenboiler een wandcontactdoos benodigd is welke op een 
separate groep in de meterkast moet worden aangesloten.  
 
 
 
 

“Nuttige wenken” 
In het ontwerp van de keuken moet rekening gehouden worden met een elektrische 

kookplaat. Een gasloos appartement heeft geen gasaansluiting. 
 

Iedere kraan en iedere douchekop heeft, doordat ze lek hun eigen hoeveelheid water 
doorlaten, een eigen invloed op het gebruik van het warm tapwater en daarmee op het 

comfort dat ervaren wordt. Stem het aantal kranen en de doorlaat van de kranen af op de 
beschikbare voorraad warm tapwater en stem het gasloze keuzepakket af op de 

gebruikswensen. 
 

Bij veelvuldig gebruiken van kleine hoeveelheden warm tapwater, wordt de aanschaf van 
een kokendwaterkraan of een keukenboiler aangeraden. 

 
Wanneer een wasdroger geplaatst gaat worden, dient dit een condens- of 

warmtepompdroger te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


