
VERWARM UW VASTGOED 

TEGEN EEN BETERE PRIJS!

Een infrarood 
totaaloplossing 

Het voordelige alternatief voor de warmtepomp



Totaaloplossingen

Marktleider in het creëren van betaalbare totaaloplossingen op het 

gebied van warmte  en comfort. We zijn niet bang voor een gezonde 

portie innovatie. Sterker nog, van nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van verwarmings-technologie en duurzaamheid gaan we watertanden. 

Of we nu een  verwarmingssysteem ontwikkelen voor een klein 

appartementencomplex of een groot nieuwbouw- of renovatieproject, 

onze werkwijze en producten kenmerken zich door efficiency en 

grootse resultaten. 

We bewijzen vertrouwde technologie op een nieuwe manier, wat 

ons een opvallende speler maakt in zowel binnen- als buitenland.

Maximaal comfort tegen minimale kosten

Als project- of vastgoedontwikkelaar weet u: ieder pand vraagt om  

een unieke totaaloplossing. Een optimale combinatie van elementen. 

Het ene project heeft infraroodverwarming met een boiler nodig, bij 

het andere strekt ons werk zich uit van isolatie tot en met CO
2
 gestuurde 

ventilatie en duurzame energieopslag. Hoe anders elk project ook is, 

wij combineren steeds bestaande en nieuwe oplossingen en bereiken 

zo de meest effectieve verwarmingsoplossing. Die altijd geld bespaart 

en niet zelden verrassend eenvoudig is.

Volop voordeel

• Minimaal 30%* besparing door lage aanschaf- en verbruikskosten

•  Hoog comfort door snelle en gelijkmatige opwarming en per ruimte

instelbare verwarming

• Onderhoudsvrij en 10 jaar garantie

• Voldoet aan alle hedendaagse technische en duurzaamheidseisen

• Eén partij en één aanspreekpunt voor alle facetten van verwarming

• Perfecte combinatie met duurzame energieopwekking

Altijd de goedkoopste oplossing voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten 

*  Bij normale omstandigheden en woningen van gemiddelde omvang durven wij te stellen dat u 30% besparing realiseert.

Waarschuwing vooraf: het zou zomaar stukken meer kunnen zijn.



Compleet warmtepakket op maat

De basis van onze totaaloplossingen is infraroodverwarming, die 

bestaat uit een vloer-, plafond- en/of wandverwarmingsysteem. 

Vervolgens kiezen we precies die duurzame oplossingen voor warm-

watervoorziening, ventilatie, zonnepanelen en energieopslag die nodig 

zijn voor maximaal financieel voordeel. Samen met vakkundige partners 

stemmen we alles optimaal op elkaar af en realiseren we een totaal- 

pakket dat staat als een huis.

•  Infraroodverwarming

•  Warmwatervoorziening & energie- en waterbesparende douches

• CO
2
 gestuurde ventilatie met warmteterugwinning

•  Duurzame energieopwekking en -opslag

En die warmtepomp dan?

Een tijdje terug werd de warmtepomp nog zo ongeveer heilig verklaard. 

Het zou hét duurzame wonderproduct van de toekomst zijn. De praktijk 

blijkt minder rooskleurig. De warmtepomp is complex, vereist veel 

bouwkundige aanpassingen, vraagt om meer energie dan theoretisch 

berekend en de trillingen en het geluid hebben een negatieve impact 

op onze gezondheid. Infrarood is een bewezen goed alternatief, dat 

bovendien stukken goedkoper is! U hoeft minder te investeren, heeft 

geen onderhoudskosten en hoeft bouwkundig geen rare fratsen uit te 

halen. En dat terwijl infrarood in combinatie met enkele zonnepanelen 

evenveel energie verbruikt als de warmtepomp. 

Ons alternatief voor de warmtepomp 
voldoet aan alle eisen van de EPC 
(energieprestatiecoëfficiënt) 

Voordelen All electric oplossing 
t.o.v. warmtepomp

• Goedkoper in aanschaf

•   100% duurzaam

•   Geen jaarlijks onderhoud

•  Geen vervanging van onderdelen na 15 jaar

•   Geen buitenunit en technische ruimte nodig



Wereldwijd maatwerk

Met ons hoofdkantoor in Nederland, zijn we over de hele wereld vertegenwoordigd. 

Niet alleen zijn we thuis in infraroodverwarming voor nieuwbouw en renovatie,  

we zijn ook een toonaangevende speler in projecten waarbij sportvelden, schepen, 

daken, wegen en planten verwarmd worden. Al onze verwarmingssystemen en  

totaaloplossingen zijn volledig afgestemd op de aanwezige wensen en eisen en  

dragen bij aan globale verduurzaming.

Professioneel dealernetwerk
Om wereldwijde dekking en een snelle realisatie te kunnen garanderen, werken  we 

met lokale dealers. Of u de totaaloplossing nu via ons of een van onze  plaatselijke 

dealers aangeboden krijgt, u bent altijd verzekerd van het meest slimme en 

betaalbare verwarmingssysteem.

Vraag een gratis berekening aan!

Meer weten over onze duurzame verwarmingsoplossingen? Onze experts vertellen u 

er graag alles over. Klinkt die 30% besparing u wel goed in de oren en wilt u weten 

hoeveel winst een HSI verwarmingspakket u kan opleveren? Het enige wat u hoeft 

te doen, is ons even bellen of mailen. Wij rekenen het vervolgens precies voor u uit. 

Gratis. Wedden dat u straks ook overtuigd bent?



Renovatie appartementen 
Tongelresestraat Eindhoven

11 Appartementen

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

Complex met 11 appartementen
• Gemiddelde grootte van de appartementen 42 m2

• Alle alternatieven op basis van EPC=0,4



Alternatief 1: warmtepomp lucht-water met buitenunit Prijs excl. btw

WTW-systeem type D

Lucht-water warmtepompen incl. afgiftesystemen € 77.000,00

Warm water geregeld via luchtwarmtepomp 0

18 PV-panelen 330 WP 0

Totaalprijs € 77.000,00

Alternatief 2: IR-vloerverwarming incl. luxe Hamwells Spa douche Prijs excl. btw

IR-vloerverwarming € 27.500,00

Warmwatervoorziening €   6.050,00

Extra PV-panelen: 33 stuks 400 WP (totaal 51 stuks) € 11.500,00

Hamwells Blue douches per stuk € 2.478,51 € 27.263,61

(let op: u bespaart op kosten voor de doucheaanleg) --€   8.250,00

Totaalprijs € 64.063,61

Alternatief 3: IR-vloerverwarming, douche WTW met extra PV-panelen Prijs excl. btw

IR-vloerverwarming € 27.500,00

Warmwatervoorziening €   8.580,00

Extra PV-panelen: 40 stuks, 330 WP (totaal 58 stuks) € 14.500,00

Douche WTW: 11 stuks €   5.500,00

Totaalprijs € 56.080,00

Alternatief 4: IR-vloerverwarming zonder extra voorzieningen, extra PV-panelen Prijs excl. btw

WTW-systeem type D

IR-vloerverwarming € 27.500,00

Warmwatervoorziening €   8.580,00

Extra PV-panelen: 58 stuks (totaal 76 stuks) € 20.100,00

Totaalprijs € 56.180,00

Voordelen IR-vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

• Geen jaarlijks onderhoud

• Geen vervanging van onderdelen na 15 jaar

• Geen buitenunit, geen geluid

• Geen technische ruimte nodig

• Geen slangen van binnen- naar buitenunit

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

Complex met 11 appartementen
• Gemiddelde grootte van de appartementen 42 m2

• Alle alternatieven op basis van EPC=0,4

Zie ook tv-programma Radar van 16-9-2019:

www.radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/klachten-over-warmtepompen-blijven-vaak-onopgelost/



Nieuwbouw 10 woningen 
in Blitsaerd, Leeuwarden

Nieuwbouw 
Peel en Maas

28 woningen in Panningen, 
Domaine Belle court

Drie  woningen



1. Woning voorzien van lucht-water warmtepomp (BVO = 170 m2)

Investeringskosten luchtwarmtepomp incl. afgiftesysteem € 15.000 Netto verbruik kWh

Totaal verbruik 2018 6509 kWh

Verbruik verwarming incl. warm water in 2018 3509 kWh

Geschat verbruik overig 3000 kWh

Verbruik per m2 20,64 kWh/m2

2. Woning voorzien van infraroodverwarming en warmwaterboiler (BVO = 137 m2)

Investeringskosten IR-verwarming incl. warmwaterboiler € 5.575 Netto verbruik kWh

Totaal verbruik in 2018 6687 kWh

Verbruik verwarming incl. warm water in 2018 3687 kWh

Geschat verbruik overig 3000 kWh

Verbruik per m2 26,91 kWh/m2

3. Woning voorzien van infraroodverwarming en warmwaterboiler (BVO = 135 m2)

Investeringskosten IR-verwarming incl. warmwaterboiler € 5.755 Netto verbruik kWh

Totaal verbruik in 2018 6938 kWh

Verbruik verwarming incl. warm water in 2018 3938 kWh

Geschat verbruik overig 3000 kWh

Verbruik per m2 29,17 kWh/m2

Kenmerken/uitgangspunten 

• Woningen uitgevoerd in houtskeletbouw met

Rc-waardes van >8 m2K/W

• Woningen zijn all electric

• Bovenverdieping heeft geen verwarming

Conclusies:

1. Woning 2 en 3 zijn redelijk met elkaar vergelijkbaar.

2.  Uitgaande van een minderverbruik aan energie van 6-9 kWh/m2 per jaar, zullen de bewoners van woning 1

de meerkosten van ca. € 10.000 voor de investering in de warmtepomp in ca. 25 jaar terugverdienen. Ervan

uitgaande dat bij de warmtepomp na 15 jaar onderdelen vervangen moeten worden en er jaarlijks onderhoud

van ca. € 100,- nodig is, betekent dit dat een warmtepomp hoe dan ook altijd duurder is.

• Gezinssamenstelling: 2-persoons huishoudens

• Badkamers voorzien van douche WTW

• Zonneschermen buitenzijde

• Ligging van de woningen oost/west

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

Energieverbruik drie identieke woningen 
in nieuwbouwwijk
• Twee woningen op basis van IR-verwarming en één woning op basis van warmtepomp

• Kwaliteit van de bouw is gelijk



Stichtingskosten (exclusief btw)

Individuele warmtepompen Per app. Totaal

Totale investering, 111 appartementen € 11.489 € 1.275.279

IR-vloerverwarming, 111 appartementen €   9.568 € 1.062.048

VERSCHIL €    213.231

Transformatie UWV kantoorgebouw  
naar appartementen in Helmond 

111 Appartementen

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

Ombouw kantoorgebouw naar 111 appartementen
• Appartementen variëren in oppervlak tussen 35 en 93 m2

• Kwaliteit van de bouw wordt tijdens de verduurzaming verbeterd: extra wandisolatie



Exploitatiekosten (exclusief btw)

Individuele warmtepompen Per appartement Totaal

Onderhoudskosten €    299 €      33.189

TOTAAL jaarlijkse kosten € 33.189

Investeringen  (exclusief btw)

Warmtepompen Per appartement/48 m2

Warmtepompinstallatie, inclusief subsidie €        9.306

Betonboringen leidingen €           100

Voeding naar WCD €           100

Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie €        1.661

Ventilatieroosters €           322

TOTAAL €      11.489

IR-vloerverwarming Per appartement/48 m2

IR-vloerverwarming incl. regelingen en 20mm XPS-isolatie €        4.034

Meerprijs 5mm egaline i.p.v. 2mm (€ 1,30 / mm) €           250

Voeding naar WCD’s €           200

Extra gevelisolatie 50mm (buitenmuur) €           590

Warmwateroplossing €        1.100

Douche WTW €           700

Additonele zonnepanelen t.b.v. compensatie COP Warmtepomp €           703

Realiseren ventilatiesysteem D4b, mechanische balansventilatie 
met HR-WTW

€        1.991

TOTAAL €        9.568

IR-vloerverwarming Per appartement Totaal

Onderhoudskosten €      25 €        2.775

Onderhoudskosten doorstromers €      25 €        2.775

TOTAAL jaarlijkse kosten € 5.550

Totalen Per appartement Totaal

Individuele warmtepompen €    299 €      33.189

IR-vloerverwarming €      50 €        5.550

TOTAAL verschil per jaar excl. btw - €      27.639

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

Ombouw kantoorgebouw naar 111 appartementen
• Appartementen variëren in oppervlak tussen 35 en 93 m2

• Kwaliteit van de bouw wordt tijdens de verduurzaming verbeterd: extra wandisolatie



Renovatie 18 appartementen
Oosterkade Groningen

Renovatie appartementen 
Mierlo

All electric oplossing infrarAll electric oplossing infrarood vloerverwarming ood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp



Nieuwbouw appartementen 
Tongelresestraat Eindhoven

Transformatie naar appartementen 
Noorderbinnensingel Groningen

All electric oplossing infrarood vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepompAll electric oplossing infrarood vloerverwarming 

Voordelen IR-vloerverwarming t.o.v. luchtwarmtepomp

• Geen jaarlijks onderhoud

• Geen vervanging van onderdelen na 15 jaar

• Geen buitenunit, geen geluid

• Geen technische ruimte nodig

• Geen slangen van binnen- naar buitenunit

Zie ook tv-programma Radar van 16-9-2019:

www.radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/klachten-over-warmtepompen-blijven-vaak-onopgelost/
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