
De gids naar zorgeloos
comfort thuis
Alles wat je moet weten bij aanschaf van een warmtepomp
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Hoi,

Gaaf dat je interesse hebt in een warmtepomp! Wist je dat ongeveer 75% van het totale gasverbruik 
komt door de verwarming van je huis. De rest wordt verbruikt voor verwarming van het water (20%) 
en voor koken (5%). Aardgas is een fossiele brandstof die opraakt én duurder is dan ooit. 

De lucht, de grond en het grondwater barst van de energie en raakt niet op. Een warmtepomp werkt 
op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in deze natuurbronnen. Dus in 
plaats van bijvoorbeeld een cv-ketel gestookt op gas, kun je kiezen voor een warmtepomp die de 
energie haalt uit andere energiebronnen en minder energie nodig heeft. Zo kun jij flink besparen op 
jouw gasrekening.

Niet meer druk maken om de hoge gasrekening, maar zorgeloos en comfortabel op de bank zitten. Dat 
is waar STIEBEL ELTRON voor staat. Wij geloven al sinds 1976 in de kracht van warmtepompen. En die 
kennis delen we graag met jou!  Want een warmtepomp uitzoeken kan nog best een klus zijn. Waar 
moet je op letten? Welke opties heb je? En is je huis al klaar voor een warmtepomp? Een warmtepomp 
kies je niet zomaar, je huis en de warmtepomp moeten namelijk een match zijn. We helpen je graag 
bij het uitzoeken van jouw perfecte match. 

Samen voor zorgeloos comfort! 

Duurzame groet,
STIEBEL ELTRON
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Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een duurzame investering in je huis. Bij STIEBEL ELTRON 

vinden we het belangrijk dat je weet wat je koopt. Gelukkig is het simpeler dan 

het lijkt. Een warmtepomp is een alternatief of aanvulling op je cv-ketel. En in 

plaatst dat deze je woning verwarmt met aardgas, doet de warmtepomp dat op 

stroom. Zo wordt je gasrekening verlaagd én ben je klaar voor de toekomst. Hoe 

dat werkt? Dat leggen we je graag uit!

Een koelkast maar dan anders!
Een warmtepomp werkt compleet anders 
dan een cv-ketel. Een warmtepomp werkt 
eigenlijk zoals een koelkast maar dan 
omgekeerd. Een koelkast onttrekt energie 
uit de binnenkant (bron) zodat eten en 
drinken dat je in de koelkast hebt staan, 
afkoelt. Deze energie wordt verplaatst 
naar de buitenkant van de koelkast. De 
warmtewisselaar aan de achterzijde van de 
koelkast (verwarmingssysteem) wordt warm 
en geeft de energie uit het afgekoelde eten 
en drinken af aan de ruimte waarin hij staat.

Probeer je eens voor te stellen dat de 
warmtewisselaar aan de achterzijde van de 
koelkast de verwarming in jouw woning is. 
De warmtepomp haalt de energie niet uit 
eten en drinken in de koelkast, maar uit 
de buitenlucht of de bodem en geeft die 
vervolgens af aan het verwarmingssysteem 
van je woning.  

Net zoals de koelkast elektriciteit nodig heeft 
om zijn werk te kunnen doen, heeft een 
warmtepomp dat ook nodig. Het rendement 
van een warmtepomp is afhankelijk van 
de buiten- of bodemtemperatuur en de 
temperatuur van het verwarmingssysteem. 
In dit voorbeeld gaan we uit van een 
gemiddelde verhouding van 1 op 5. De 
warmtepomp heeft dan 1 deel elektriciteit 
nodig om 5 delen energie aan verwarming 
te kunnen leveren. Even ter vergelijking: 
Een elektrisch verwarmingselement heeft 

1 deel elektriciteit nodig om 1 deel energie 
aan verwarming te kunnen leveren. Een 
warmtepomp kan dus 5 keer zuiniger 
werken dan een verwarmingselement! 
Als je daarvoor ook nog eens duurzaam 
opgewekte stroom gebruikt, ben je niet 
afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals 
stookolie en aardgas en draag je bij aan het 
terugdringen van CO²-uitstoot!

Energie oogsten in eigen tuin
Bovenstaand is kort uitgelegd hoe een 
warmtepomp energie omzet in verwarming. 
Om je woning te verwarmen gebruikt de 
warmtepomp zonne-energie die in de 
omgeving opgeslagen is. De warmte van 
de zon blijft opgeslagen in de grond, in 
de lucht en in het grondwater. Voor elk 
van deze energiebronnen bestaat er een 
type warmtepomp. Om de warmte uit 
de grond te gebruiken, is er de bodem-
water warmtepomp, ook wel brine-water 
warmtepomp genoemd. Zelfs bij ijzige 
buitentemperaturen is de temperatuur in de 
bodem altijd even hoog, gemiddeld is dat 
zo’n 11 graden.

De lucht-water warmtepomp zuigt buiten-
lucht aan en geeft de energie die erin zit 
af aan het verwarmingssysteem van je 
woning. Efficiënte systemen kunnen tot 
buitentemperaturen van -20°C nog energie 
uit de buitenlucht halen. Zo oogst je energie 
uit eigen tuin! Een duurzame en goedkope 
energiebron.
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In 7 stappen een warmtepomp  

Een warmtepomp uitzoeken kan nog best een klus zijn. Want waar moet je op 

letten? Welke opties heb je? En is je huis al klaar voor een warmtepomp? Een 

warmtepomp kies je niet zomaar, je huis en de warmtepomp moeten namelijk een 

match zijn. In dit artikel nemen we je mee langs de belangrijkste criteria die 

bepalen wat voor warmtepomp jij nodig hebt!

Isolatie
Het begint allemaal bij de isolatie van je 
huis. Om een huis zo energiezuinig mogelijk 
te verwarmen is goede isolatie van groot 
belang. Je wilt natuurlijk niet dat je kostbare 
energie gelijk weer naar buitenvliegt. Je 
kunt je muren, vloeren, dak en ramen 
isoleren. Alles om de kou buiten te houden 
en de warmte binnen. 

Bouwjaar
Als je niet precies weet hoe goed je woning 
is geïsoleerd, geeft het bouwjaar je een 
grove indicatie van je isolatie. Niet alle 
oude huizen zijn even slecht geïsoleerd, 
misschien is bijvoorbeeld al extra isolatie 
aangebracht nadat het huis gebouwd is. 

Aantal bewoners en sanitair
Het aantal bewoners heeft invloed op het 
type systeemboiler dat met de warmtepomp 
gecombineerd kan worden. Ook het 
gewenste comfort is bepalend voor een 
juiste keuze van de systeemboiler. Is er in de 
badkamer bijvoorbeeld een comfortabele 
regendouche of bad aanwezig? Of is er juist 
een waterbesparende douche? Dit alles 
bepaald het gewenste comfort en heeft 
direct invloed op het type systeemboiler wat 
gekozen wordt.

Buiten of binnen
Een warmtepomp kan bestaan uit een 
buitenunit die gecombineerd wordt met 
een binnenunit of alleen een binnenunit. 
Dit is afhankelijk van verschillende factoren, 
bijvoorbeeld het type warmtepomp. De 
installatie van een warmtepomp lucht/water 
kan zowel binnen- als buitenshuis, dus 
ofwel buiten in de tuin of bijvoorbeeld in de 
kelder of een bergruimte. De brine-water 
warmtepompen worden altijd binnenshuis 
opgesteld. 

Bronnen
Zou het niet fantastisch zijn als je energie 
kan oogsten in je eigen tuin? Met een 
warmtepomp kan dat! Die werkt op basis 
van duurzame energie. Om je woning te 
verwarmen gebruikt de warmtepomp zonne-
energie die in de omgeving opgeslagen is. 
De warmte van de zon blijft opgeslagen in 
de grond, in de lucht en in het grondwater. 
Voor elk van deze energiebronnen bestaat 
er een type warmtepomp. Om de warmte 
uit de grond te gebruiken is er de bodem-
water warmtepomp, ook wel brine-water 
warmtepomp genoemd. De lucht-water 
warmtepomp zuigt buitenlucht aan en 
geeft de energie die erin zit af aan het 
verwarmingssysteem van je woning. 

Koelen en ventileren
Elke warmtepomp kan standaard ingezet 
worden voor verwarming en warm water. 
Afhankelijk van het model dat je kiest zijn er 
ook modellen die kunnen koelen. Dit is bij 
een brine-water warmptepomp afhankelijk 
van de diepteboring. Er zijn lucht-water 
warmtepompen die naast koelen ook 
kunnen ventileren. Zo regel je het hele jaar 
jouw ideale klimaat in huis. 

Hybride of all-electric
Je hebt los van de verschillende type 
warmtepompen de keuze voor hybride 
of all-electric. Bij hybride werkt naast de 
warmtepomp ook nog een gasgestookte 
cv-ketel. Een combi-ketel wordt dan 
alleen nog gebruikt voor warmtapwater 
en eventueel centrale verwarming bij lage 
buitentemperaturen. Hiermee verminder je 
al snel 60% aardgasverbruik. Bij een all-
electric warmtepomp is er geen ketel op gas 
meer nodig. In plaats daarvan komt dan een 
boilervat voor warmtapwater.



Brine- of lucht-water
warmtepompen  

Wij bij STIEBEL ELTRON focussen ons op twee type warmtepompen, namelijk 

lucht-water warmtepomp en brine-water warmtepomp. 

De grootste verschillen op een rij: 
〉  Een lucht-water warmtepomp is over het 

algemeen wat goedkoper om te plaatsen 
dan een brine-water warmtepomp, de 
brine-water warmtepomp heeft daaren- 
tegen een hoger gemiddeld rendement.

〉  Sommige types lucht-water warmtepom-
pen beschikken over ingebouwde balans- 
ventilatie met warmteterugwinning (WTW), 
brine-water warmtepompen hebben dat 
niet. 

〉  Een brine-water warmtepomp staat altijd 
binnen. Een lucht-water warmtepomp kan 
zowel binnen- als buitenshuis geplaatst 
worden afhankelijk van het type. 

〉  In sommige gevallen is voor plaatsing van 
een warmtepomp een vergunning nodig. 
Denk bij brine-water warmtepompen aan 
een diepteboring of graafwerk en bij lucht-
water warmtepompen aan de opstelplaats 
van een buitendeel.

Zowel een brine- als een lucht-water 
warmtepomp hebben voordelen. Weet je 
nou niet zo goed waar je voor moet kiezen? 
Vraag dan gratis advies [link contactpagina] 
aan bij een van onze collega’s van STIEBEL 
ELTRON! 

Lucht-water warmtepompen
De lucht barst van energie. De lucht-
water warmtepomp, die afhankelijk van 
het model binnen of buiten staat, wordt 
door een stil werkende ventilator gevoed 
met buitenlucht. Een warmtewisselaar 
onttrekt energie aan deze lucht, die door 
de warmtepomp in bruikbare warmte voor 
de woning omgezet wordt. Een lucht-water 
warmtepomp zet de buitenlucht dus op een 
energiezuinige manier om in warm water 
voor je sanitair of centrale verwarming. Het 
is een milieuvriendelijk alternatief voor de 
traditionele verwarmingsketel en maakt 
gebruik van aardgas of stookolie overbodig.

“Uw lucht-water 

warmtepomp werkt 

met energie uit de 

omgevingslucht. 

Fluisterstil.” 

Warmtepomp buiten of binnen?
De installatie van een warmtepomp lucht/
water kan zowel binnen- als buitenshuis, 
dus ofwel buiten in de tuin of bijvoorbeeld 
in de kelder of een bergruimte. Om zo min 
mogelijk ruimte in te nemen heeft STIEBEL 
ELTRON veel compacte apparaten. 

Renoveren of nieuwbouw?
Een warmtepomp voor elk project. Door 
de lage installatiekosten is de lucht-water 
warmtepomp niet alleen gunstig in aanschaf, 
maar ook geschikt voor de vervanging 
van een bestaand verwarmingssysteem 
bij renovatie. Ook in nieuwbouw is deze 
verwarmingstechniek door de efficiëntie 
uiterst gewild en wordt dit vaak ingezet in 
bijvoorbeeld energiezuinige woningen.

Lucht-water warmtepomp in de winter
Lucht is gedurende het hele jaar beschikbaar 
maar kan tijdens de wintermaanden minder 
energie bevatten waardoor de warmtepomp 
dan minder rendabel is. Wanneer je kiest 
voor lucht, zal je tijdens de koudere periodes 
dus een extra warmtebron moeten voorzien 
die de warmtepomp kan ondersteunen. Het 
voordeel van een warmtepomp op lucht is 
dat de installatie een stuk eenvoudiger en 
goedkoper is in vergelijking met brine-water 
warmtepompen, waardoor het rendement 
zeker nog te rechtvaardigen is.
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Koelen en ventileren
Elke lucht-water warmtepomp kan stan-
daard ingezet worden voor verwarming en 
warm water. Afhankelijk van het model dat 
je kiest zijn er ook modellen die kunnen 
koelen en/of ventileren. Zo regel je het hele 
jaar jouw ideale temperatuur binnenshuis. 

Brine-water warmtepomp
Warmte winnen uit de eigen grond en bodem. 
Zelfs bij ijskoude buitentemperaturen is 
er diep in de aarde een vrijwel constante 
temperatuur. Daar maken onze moderne 
bodem-water warmtepompen gebruik van. 
Daarbij bereiken deze type warmtepompen 
de hoogste rendementen! Zelfs bij 
buitentemperaturen onder nul kunnen ze 
met behulp van één eenheid stroom tot 
wel zes eenheden warmte in de woning 
afgeven. In een warme periode kunnen ze 
met behulp van één eenheid stroom tot wel 
veertig eenheden warmte uit de woning 
afvoeren. Dit wordt ook wel “passieve 
koeling” genoemd.  

“Uw perceel beschikt 

over een onuitputtelijke 

energiereserve, namelijk 

aardwarmte. De brine-water 

warmtepompen maken hier 

efficiënt gebruik van.”

Hoe werkt een brine-water warmtepomp?
Een brine-water warmtepomp haalt energie 
uit de bodem. Voor deze warmtepompen 
wordt met behulp van boringen een 
aantal verticale leidinglussen in de bodem 
aangebracht. Die leidingen worden 
gevuld met een water/glycol mengsel om 
bevriezen te voorkomen. De warmtepomp 
onttrekt energie aan het mengsel dat uit 
de lussen komt. Het afgekoelde mengsel 
gaat terug in de verticale lussen om weer 
te worden opgewarmd met bodemenergie. 
Om de energie in de bodem in balans te 
houden, kun je de woning in de zomer 
koelen met de warmtepomp. Een verticale 
bodemwarmtewisselaar (VBWW) is relatief 
duur. Bovendien heb je een vergunning 
nodig om te mogen boren.

Warmtepomp binnenshuis
De brine-water warmtepompen worden 
binnenshuis opgesteld, op een vorstvrije 
plaats. Aangezien deze warmtepompen 
compact en geluidsarm zijn, kunnen ze 
probleemloos in een bergruimte geplaatst 
worden.  

Brine-water warmtepomp in de winter
De temperatuur van de aarde fluctueert 
weinig, aan het begin van het stookseizoen 
(herfst/winter) zal deze boven de 11 graden 
zijn en aan het eind van het stookseizoen 
ca. 3 graden. Het rendement van deze 
warmtepomp is in de winter beter dan van 
een lucht-water warmtepomp, immers hoe 
kleiner het verschil in temperatuur tussen 
bron en doel, hoe hoger het rendement 
kan zijn.

Koelen 
Elke brine-water warmtepomp kan 
standaard ingezet worden voor verwarming 
en warm water. Afhankelijk van het model 
dat je kiest, zijn er ook modellen die kun-
nen koelen. De warmtepomp onttrekt dan 
energie aan het verwarmingssysteem 
en verplaatst die naar het mengsel in de 
bodemlussen. Het opgewarmde mengsel 
gaat de verticale bodemlussen in om 
weer te worden afgekoeld in de bodem. 
Zo kun je in de zomer eenvoudig, met 
laag energieverbruik koelen en gelijktijdig 
het bodemsysteem opwarmen voor het 
volgende stookseizoen.
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Jouw persoonlijke match  

Zoals we al zeiden in de inleiding een warmtepomp kies je niet zomaar, je huis 

en de warmtepomp moeten namelijk een match zijn. We hebben voor elke project 

de passende oplossing. Bij een warmtepomp hoort een boiler. Om het jou zo 

makkelijk mogelijk te maken hebben we de perfecte matches gemaakt. Deze sets 

zijn voor veel mensen van toepassing:

Heb je een nieuwbouwwoning? Dan raden we je de volgende sets aan:
Ik heb een huis kleiner dan 180 m2 WPL 09 ACS + HSBC180 Plus
Ik heb een huis tussen de 180 en 240 m2 WPL 17 ACS + HSBC180 Plus
Ik heb een huis groter dan 240 (tot 325 m2) WPL 25 AC Premium + HSBC300 Cool

Ga jij jouw huis renoveren?
Ik heb een huis kleiner dan 180 m2 WPL 07 HK 230 Premium + HSBC300 Cool
Ik heb een huis groter dan 180 m2  WPL 25 AC Premium + HSBC300 Cool

Maak voor mij de perfecte match
We hebben in deze gids geprobeerd om 
de belangrijkste zaken bij het aanschaffen 
van een warmtepomp voor je op een rijtje 
te zetten. Doordat in Nederland al sinds 
1951 woningen aangesloten zijn op gas, 
snappen we dat het moeilijk voor te stellen 
is om over te stappen op een hybride of all-
electric alternatief.  Maar met de overstap 
van een cv-ketel naar een warmtepomp kun 
je flink wat gasverbruik besparen in een 
woning. En dat terwijl je heerlijk warm en 
comfortabel blijft. Dus wil jij nou ook flink 
besparen op je gasverbruik én dus op je 
gasrekening? Neem dan contact met ons 
op. We denken graag met je mee wat voor 
jou de perfecte match is voor jouw woning. 
Onze collega’s hebben hiervoor alle kennis 
in huis. Ook als je alleen wat informatie 
wilt inwinnen, ben je bij ons aan het juiste 
adres! 
Bel 073 623 00 00 of 
mail info@stiebel-eltron.nl gerust!
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