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Agenda:


Even voorstellen



Presentatie Warmtepomp



Tijd om vragen te beantwoorden



Afronden

Even voorstellen
Veldhoven Duurzaam, wie zijn dat?
❖ We zijn een groep enthousiaste Veldhovense vrijwilligers die kennis
verzamelen over alles wat met energie te maken heeft in en rond de woning.
❖ Deze kennis willen we met u delen
❖ We zijn vrijwilligers, we doen dit niet voor geld, we doen dit omdat we
duurzaamheid belangrijk vinden.


Presentatoren: Aad Zwinkels, Laurens van Thiel, Piet Arkesteijn



Hosts: Cas Kemper, Piet van den Hurk



Techniek: Jan Bos, Johan Vlagsma, Widjai Kishna

De warmtepomp
werking en
gebruikerservaringen

Piet Arkesteijn

Wat is eigenlijk het voordeel van een
warmtepomp?


Om elektrisch dezelfde hoeveelheid warmte te leveren als
1m3 gas heb je 10kWh nodig



1m3 gas kost €1,50 en 10kWh kost €3,00*



Een warmtepomp haalt heel efficiënt warmte uit de lucht
of de bodem. Hiervoor is elektriciteit nodig.



Gebruikelijk is zo’n 3,5 kW warmte uit buitenlucht of
bodem te halen met 1 kW elektriciteit. Dan kost dezelfde
hoeveelheid warmte nog maar 0,86 euro. Dat scheelt ruim
40% in je stookkosten.

* Prijspeil 9 december 2021; gaslicht.com

Woning geschikt voor (hybride) warmtepomp?

Waar gaan we het over hebben?


Eisen voor het gebruik van een warmtepomp in het algemeen



Werking van de warmtepomp



Gebruikte technieken



Wat is COP en waarom is dit zo belangrijk?



Welke soorten zijn er?



Boilers en buffers



Zijn er adviezen te geven?



Ervaringen met een handmatig geregeld hybride systeem



Ervaringen met hybride systemen



Ervaringen met een bodem/water warmtepomp

Eisen voor het gebruik van een
warmtepomp in het algemeen


Een warmtepomp presteert het best (een hoge COP) bij verwarmen met een
lage temperatuur (25/35/45 graden).


Vloerverwarming is een vorm van lage temperatuurverwarming (LTV)




Verder bestaan er lage temperatuur radiatoren (LTV), die ook bij een lage
watertemperatuur voldoende warmte afgeven




Werkt het best bij een constante temperatuur dag en nacht

Let op: ook radiatoren met een groot oppervlak, geplaatst in de jaren 70 en 80, geven
vaak voldoende warmte af (zie volgende sheet)

Om met een lage temperatuur te verwarmen moet het huis kierdicht en goed
geïsoleerd zijn. Huizen gebouwd vanaf 2000 zijn behoorlijk goed geïsoleerd.
Huizen gebouwd voor die tijd, moeten in het algemeen eerst goed geïsoleerd
worden; dak, muren, vloer en ramen. (Rc waarde > 2,5)

Radiatoren en hun warmteafgifte
Temperatuur

opbrengst

T10 225x60 (W)

T22 225x60 (W)

75/65/20

100%

1366

3910

55/45/20

50%

678

1955

45/35/20

30%

400

1200

35/25/20

10%

137

400

Muren

Ramen

Buitentemperatuur
-10

Totaal

Buitentemperatuur
6

-10
Rc

Buitentemperatuur
6

Warmteverlies

-10

6

Rc

Warmteverlies

Warmteverlies

2,5

216

101 1,6

38

18

254

119

1,8

300

140 1,0

60

28

360

168

1,4

386

180 0,7

86

40

472

220

1,0

540

252 0,5

120

56

660

308

Een slaap/werkkamer
van 4m bij 4m en 2,5m
hoog met twee
buitenmuren en twee
ramen van 1m bij 1m.
De gewenste
temperatuur is 20
graden.

Hoe werkt een warmtepomp?


Filmpje



https://youtu.be/XX3qUXIwjXI

Hoe werkt een warmtepomp?

Werking van de warmtepomp

Werking van de warmtepomp


Een koelkast is in feite ook een warmtepomp; producten in de koelkast geven warmte af die
buiten de koelkast wordt afgevoerd



Afhankelijk van het type levert een warmtepomp





Warm water voor verwarming met een temperatuur van 25 tot 45 graden afhankelijk van een
aantal factoren



Warm tapwater met een temperatuur van zo’n 55 graden

In een warmtepomp zit een vloeistof die verdampt bij een relatief lage temperatuur en die
circuleert door de volgende onderdelen


In de verdamper verwarmt het water of de lucht uit de bron de vloeistof in de warmtepomp
waardoor deze overgaat in gasvorm.



De compressor perst het gas samen, waardoor de temperatuur en de druk van het gas sterk
stijgen. Hiervoor gebruikt de compressor elektriciteit.



In de condensor wordt de warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem of aan het tapwater.
Bij de overgang van gas naar vloeistof komt extra warmte vrij.



Het expansieventiel leidt de nog onder druk staande vloeistof terug naar de verdamper.

Gebruikte technieken
Aan/uit

Modulerend

Aantal starts/stops

150.000

150.000

Aantal draaiuren

60.000

100.000

Gedrag

Loopt kort

Loopt lang

Toepassing

Bodem/water

Lucht/lucht,
lucht/water en
bodem/water

Vermogen

Vol

Past het aan de vraag
aan

Watertemperatuur

De watertemperatuur
schommelt om een
gemiddelde

Houdt het water op
een constante
temperatuur

Wat is COP en waarom is dit zo belangrijk?



COP staat voor Coëfficiënt of Performance; een soort prestatie indicator



De COP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte en het
opgenomen vermogen (elektriciteitsverbruik).



Echter: de COP van een warmtepomp is geen constante en wordt beïnvloed
door het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Hoe lager de
buitentemperatuur hoe warmer het water moet zijn om de
binnentemperatuur op peil te houden, waardoor de COP lager wordt.



Verder is de COP ook afhankelijk van de temperatuur van de bron. Voor een
bodem/water warmtepomp is de temperatuur van de bron redelijk constant.
Voor andere soorten neemt de COP af met het lager worden van de
buitentemperatuur.



Soms wordt ook de term SCOP gebruikt; dit is COP gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden

Welke soorten zijn er?


De lucht/lucht warmtepomp (airco)



De lucht/water warmtepomp





All-electric



Hybride (en/en), Bivalent (of/of)

De bodem/water warmtepomp


Met een verticale gesloten bron



Met een horizontale gesloten bron



Met open bron

De lucht/lucht warmtepomp (airco)


Deze warmtepomp kennen we ook als airconditioning



Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht
en levert de warmte in huis af



Deze configuratie levert geen warm tapwater; hiervoor
is een aparte voorziening nodig



Deze vorm is geschikt voor (tijdelijke)
ruimteverwarming



De warmtepomp bestaat uit een binnen- en een
buitenunit



Dit apparaat kan in de zomer ook zorgen voor koeling /
ontvochtigen



Erg snel warm (ook snel koud als je hem uitzet)



Denk aan luchtverplaatsing / geluid

De lucht/water warmtepomp


Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de
buitenlucht en levert de warmte in huis af



Deze configuratie kan ook warm tapwater
produceren



De warmtepomp bestaat veelal uit een
binnen- en een buitenunit, maar ook een
monobloc is mogelijk



Levert warmte via CV (vloerverwarming /
radiatoren)



Dit apparaat kan in de zomer ook zorgen voor
koeling; aandacht voor condensvorming



Let wel: een buitenunit produceert geluid

De hybride warmtepomp





Dit is een combinatie van een nieuwe of bestaande
gasketel en een lucht/water warmtepomp
Warmte voor verwarming van het huis wordt
voornamelijk geleverd door de warmtepomp.
Tapwater wordt efficiënter geproduceerd door de
gasketel vanwege de vereiste hoge temperatuur
Alleen als de warmtepomp niet meer op efficiënte
wijze warmte kan leveren vult de gasketel aan en
neemt de gasketel het (geleidelijk) over.







Dit gebeurt als het koud wordt en is afhankelijk van de
gas en elektra prijzen.

Het warmtepompgedeelte bestaat uit een binnen- en
een buitenunit
‘s Zomers kan de warmtepomp ook voor koeling
zorgen; aandacht voor condensvorming
Besparing van gas ligt ongeveer op 60%

De bodem/water warmtepomp - verticaal


Deze warmtepomp produceert warm water voor verwarming van het
huis en warm tapwater



In de zomer levert deze vorm ook passieve koeling. Hierdoor
voorkom je bevriezing van de ondergrond en sla je warmte op voor
gebruik in de winter.



Het gaat om een gesloten bron.



De leidingen zijn gevuld met brine (water met antivries) om te
voorkomen dat de vloeistof bij sterke warmte-onttrekking bevriest.



Voor wat betreft de warmtepomp mogen de leidingen maximaal tot
een diepte van 200 meter gaan. Lokaal kunnen er andere restricties
gelden voor de diepte van de bron.



Het aantal benodigde bronnen is afhankelijk van de lengte van de
leidingen en het benodigde vermogen voor verwarming



De verschillende bronnen moeten 7,5 meter uit elkaar liggen om
onderlinge beïnvloeding te voorkomen



Een vergunning is niet vereist; wel moet de plaats van de bronnen
gemeld worden aan de gemeente.

De bodem/water warmtepomp - horizontaal


Deze warmtepomp produceert warm water voor verwarming
van het huis en warm tapwater



In de zomer levert deze vorm ook passieve koeling. Hierbij
wordt de bron opgewarmd voor levering van warmte in de
winter. Opwarming is ook nodig om permafrost in de
ondergrond te voorkomen.



Dit is een gesloten bron.



De leidingen zijn gevuld met brine (water met antivries) om
te voorkomen dat de vloeistof bij sterke warmte-onttrekking
bevriest.



De leidingen liggen minstens anderhalve meter onder de
grond en een meter uit elkaar.



De lengte van de leidingen is afhankelijk van het vermogen
van de warmtepomp



Een groot oppervlak is vereist. Een vuistregel is dat voor de
bron tweemaal de oppervlakte nodig is van het te verwarmen
oppervlak.

De bodem/water warmtepomp –
grondwater of open water


Deze warmtepomp produceert warm water
voor verwarming van het huis en warm
tapwater



Hier gaat het om een open bron; een warme
en een koude.



Filters zijn nodig om vervuiling van de
leidingen te voorkomen.



In de zomer levert deze vorm ook passieve
koeling.



Vooral grote installaties, ziekenhuizen, etc.
(WKO)

Alles op een rijtje
Type

Gasbesparing bron

Verwarming

Tapwater

Koeling

ruimtebeslag

Lucht/lucht

50 – 70%

Buitenlucht

Ja

Nee

Actief

Beperkt

Lucht/water

100%

Buitenlucht

Ja

Ja

Actief

Beperkt

Hybride

tot 60%

Gas en
buitenlucht

Ja

Ja (gas)

Actief

Beperkt

Bodem/water
verticaal

100%

Bodem

Ja

Ja

Passief

45m2 per bron

Bodem/water
horizontaal

100%

Bodem

Ja

Ja

Passief

Tweemaal het te
verwarmen binnen
oppervlak

Grondwater of Ja
open water

Ja

Passief

Bodem/water
100%
of water/water
open

Alles op een rijtje
Type

COP

Eisen aan
woning

Subsidie

Investering (euro)
(incl installatie + subsidie)

Lucht/lucht

4,0 – 4,5

Matige isolatie

Nee

2.000 tot 4.000

Lucht/water

3,5 – 4,5

Redelijke
isolatie

Ja

4.000 basis tot 10.000 op maat

Hybride

3,0 – 4,0

Matige isolatie

Ja

4.000 tot 7.000 (combi cv en wp)

Bodem/water
verticaal

4,5 – 5,0

Goede isolatie

Ja

6.000 per bron; vanaf 9.000 voor de
warmtepomp

Bodem/water
horizontaal

4,5 – 5,0

Goede isolatie

Ja

3.000 – 5.000 voor de bron; vanaf
9.000 voor de warmtepomp

Bodem/water of
5,0 – 6,0 Goede isolatie
water/water
open
Matige isolatie: Rc waarde 1
Redelijk: Rc waarde tussen 1 en 2,5
Goede isolatie: Rc waarde >2,5

Ja

15.000 of meer

In welke situatie wat
Benodigde
temperatuur (ºC)

Voorkeur

Alternatief

55 - 70

Hybride

45 – 55

Hybride

All-electric (lagere COP)

30 – 45

All-electric

Hybride
Op basis van informatie van Remeha

Boilers en buffers


Een warmtepomp functioneert het best als die minstens tien minuten kan draaien.




Voor het produceren van warm tapwater met een warmtepomp is een boilervat
noodzakelijk om te voorkomen dat de COP te sterk daalt




Een warmtepomp kan voldoende warm tapwater produceren op het moment van de
vraag, maar gebruikt dan heel veel elektriciteit (COP 1)

Bij verwarming geldt dat als de gewenste temperatuur is bereikt na een (te) korte
tijd de warmtepomp zijn warmte niet goed kwijt kan




Kortstondig in- en uitschakelen (pendelen) verkort de levensduur van de compressor

In zo’n geval biedt een buffervat uitkomst. Dit wordt dan gebruikt als opslag van warm
water. Buffervat wordt ook gebruikt voor het ontdooien van de buitenunit bij vorst.

De grootte van het buffervat is afhankelijk van een aantal factoren, zoals
vermogen van de warmtepomp en het temperatuurverschil van aanvoer en retour

Voorbeeld buffer

Zijn er adviezen te geven?


Laat een energieprofiel/warmteprofiel van je huis maken; elk huis is anders




Maak op basis hiervan een stappenplan

Begin met het verlagen van de warmtebehoefte


Regel het cv-systeem waterzijdig in



(Beter) isoleren van muren, ramen, vloer en dak



Probeer het huis te verwarmen een lagere CV temperatuur



Als een cv ketel op korte termijn vervangen moet worden, is een hybride systeem zeker het overwegen
waard.



Ook als de cv-ketel nog in goede staat is, kun je al gas en CO 2 gaan besparen met een hybride systeem



In de meeste gevallen is een lucht/water warmtepomp een goede keuze op voorwaarde dat de isolatie in
orde is, er een vorm van mechanische ventilatie is en er lage temperatuurverwarming mogelijk is (op zijn
minst vloerverwarming)



Overstappen op een bodem/water warmtepomp is alleen zinvol bij renovatie of bij nieuwbouw en
voldoende ruimte.



Soms is een lucht/lucht warmtepomp (airconditioning) een goed alternatief



Micro LT warmtenet in collectief / coöperatief verband misschien mogelijk

De warmtepomp
gebruikers ervaringen

Laurens van Thiel
Hybride
Afzonderlijk geschakelde ketel en lucht
water warmtepomp

Ervaringen met een handmatig geregeld hybride systeem – 1


Het gaat om een geschakeld huis dat in 1976 is gebouwd



In 1988 is het aangekocht door de huidige bewoners



In 1992 is er aangebouwd



In 2004 is de vloer geïsoleerd en is lage temperatuur vloerverwarming aangelegd



In 2007 is HR++ glas geplaatst in woonkamer, werkkamer en zolder



In 2014 is de cv-ketel vervangen door een cw3 variant


CW3 staat voor zo’n 10 liter warm water per minuut van 38 graden



In 2016 is een 9 kW (A7/W35) Panasonic lucht/water warmtepomp met 50l
warmtevat geplaatst. Inverter model (modulerend).



Cv-ketel voor warm tapwater



In 2020 zijn de bestaande zonnepanelen (1.450 Wp uit 2004) vervangen door
nieuwe (3.000 Wp). Deze leveren 3000kWh waarvan 1700 terug geleverd. Dit
maakt 100% saldering noodzakelijk.



Nu energielabel A

Ervaringen met een handmatig geregeld hybride systeem – 2



Motivatie om een warmtepomp te gebruiken is het beperken van CO 2-uitstoot
en verlagen van de kosten. Wel met een warme woonkamer op 21 graag.



In voor en naseizoen verwarmd WP de 50l buffer op 35-40 gr.



Cv ketel (op 55 gr) voor back up en douchen.



Als het echt gaat vriezen gaat de WP uit en neemt de CV ketel het over



Wanneer het gaat vriezen bevriest nl de buitenunit. Deze wordt dan
regelmatig ontdooid door de warmwater buffer (Dit proces gaat ten koste van
het rendement (De COP wordt hierdoor kleiner).



Verbruik 2015-2016: 2191 m3 gas en 4570 kWh



Verbruik 2020-2021: 465m3 gas en 5316 kWh (1700 kWh 100% gesaldeerd
via Budget energie). Maandlasten van €185 naar €105



Koeling is heel lastig ivm condens en roest in oude stalen leidingen. Daarnaast
is een koude vloer niet prettig

De warmtepomp
gebruikers ervaringen

Aad Zwinkels
Hybride
Bestaande ketel aangesloten op (Elga
Ace) Warmtepomp

Bestaande Ketel en nieuwe Warmtepomp


Mijn ketel is 6 jaar geleden vervangen



De installateur heeft een Elga Ace warmtepomp gemonteerd met de
buitenunit op een plaats waar we er geen last van hebben, en de binnenuit
naast de ketel



De cv-ketel is op de binnen unit van de warmtepomp aangesloten waardoor er
verwarming technisch één geheel ontstaat



Door de tarieven van gas en elektriciteit in het systeem in te voeren wordt
automatisch bepaald wanneer de ketel gaat bijspringen of het verwarmen van
mijn huis geheel overneemt.



60 graden tapwater om te douchen altijd via de ketel



Modulerende Thermostaat voor exacte regeling kamertemperatuur



Investering incl BTW, montage en subsidie €3400

Binnenunit
warmtepomp

Gasketel

Buitenunit
warmtepomp

De warmtepomp
gebruikers ervaringen

Piet Arkesteijn
Bodem/water warmtepomp

Ervaringen met een bodem/water warmtepomp - 1



Het huis is vrijstaand en gebouwd in 1974



In 1981 zijn de spouwmuren gevuld met steenwol; Rc-waarde 1,4



In 1994 gekocht door de huidige bewoners



In 2015 is het dak vervangen met EPS dakplaten met een Rc-waarde van 3,5 en zijn 24
zonnepanelen geplaatst die zo’n 6.800 kWh per jaar leveren



In 2019 is de begane grond compleet gerenoveerd


Houten kozijnen met HR+ glas zijn vervangen door kunststof kozijnen met een Rc-waarde van
0,7 en drievoudig glas met een Rc waarde van 1,6 (U=0,6)



Er is vloerverwarming aangelegd, waarbij de vloer geïsoleerd is met EPS platen van 10 cm dik
met een Rc-waarde van 2,7



Er is een bodem/water warmtepomp geïnstalleerd



Ook zijn in 2019 zes extra zonnepanelen geplaatst, zodat de totale opbrengst nu 8.500 kWh is



Het gasverbruik was 1900 m3 per jaar; het gas is afgesloten



Elektriciteitsverbruik tot 2019 was 4.800 kWh per jaar

Ervaringen met een bodem/water warmtepomp - 2





De warmtepomp is een NIBE F1245 R PC met een vermogen van 10kW


Dit is een aan/uit warmtepomp



Het water wordt verwarmd aan de hand van een stooklijn; de buitentemperatuur
bepaalt tot welke temperatuur het water verwarmd wordt



De vloerverwarming heeft een eigen regeling



COP bij verwarming tot 35 graden is 4,81



COP bij verwarming tot 45 graden is 3,77



COP voor de productie van warm tapwater van 55 graden is 2,8



Er is geen buffervat geplaatst; de radiatoren en de leidingen vormen een buffer van zo’n
75 liter. Dit betekent dat het hele huis goed op temperatuur blijft.



In de zomer wordt het huis gekoeld en worden de bronnen opgewarmd

Er zijn drie bronnen geboord met een diepte van 90 meter

Ervaringen met een bodem/water warmtepomp - 3



De warmtepomp houd het huis goed op temperatuur; 21 graden in de woonkamer



In de zomer wordt het in huis dankzij de koeling niet warmer dan 24 graden bij 40 graden
buitentemperatuur


Door de temperatuur van het koelwater in te stellen op 18 graden wordt condens voorkomen.



Het elektriciteitsverbruik voor de warmtepomp per jaar komt op zo’n 3.600 kWh; 3.000 kWh
voor verwarming en 600 kWh voor warm tapwater



De COP voor verwarming komt in de praktijk uit op 4,2



Over een jaar genomen is per gewogen graaddag 0,85 kWh nodig



Een warmtepomp is een stuk ingewikkelder dan een cv ketel; er zijn heel veel parameters die
ingesteld kunnen worden


Wijzig ze niet te snel, probeer eerst de werking te begrijpen



Op een termijn van 15 jaar zijn de kosten vergelijkbaar met die van doorgaan met gas



Energielabel A

Vooraf gestelde vragen - 1


De Vattenfall/Feenstra warmtepomp; is dat een goede keus?



Als mijn gasverbruik 850 m3 per jaar is, kan ik dan overstappen op een
warmtepomp?



Mijn luchtverwarming met warmteterugwinning is 25 jaar oud. Is een
warmtepomp een optie?



Zou een hybride warmtepomp iets voor mijn huis zijn en zo ja, waar moet ik
dan op letten?



Mijn huis kan ik warm krijgen met een aanvoertemperatuur van 50 graden.
Wat is een goede keus qua warmtepomp en buffer?



Welk koudemiddel is beter in het gebruik R32 of R290?



Zijn er al hybride warmtepompen in gebruik en wat zijn de ervaringen?

Vooraf gestelde vragen - 2


Zijn er specifieke eisen gesteld aan het rookgasafvoerkanaal bij toepassing
van een hybride warmtepomp in een appartement?



Mijn huis is van 1979, voorzien van HR++ glas en verder de oorspronkelijke
isolatie. Ook zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Zou een hybride
warmtepomp iets zijn? Of kan ik beter een aantal kamers voorzien van
airco’s?



Hoe koppel je een warmtepomp aan een Remeha ketel uit 2021?



Gaat waterstof een rol spelen?



Zijn er nadelen aan een warmtepomp?



Hoe bereken je de terugverdientijd van een investering in een warmtepomp?



Komen er nog innovaties?

Vooraf gestelde vragen - 3


Waar moeten we op letten bij het bouwen van een nieuw huis?



Is een investering in een hybride warmtepomp bij een cv-ketel uit 2016 met
een verbruik van 1100m3 rendabel? Het huis heeft energielabel A.



Wanneer gaan welke wijken in Veldhoven van het gas af?



Zijn er plannen voor gezamenlijke aanschaf van hybride warmtepompen?



Zijn er oplossingen voor oudere huizen?



Hoe beveilig je een monoblok tegen bevriezing bij stroomuitval?



Mijn vloerverwarming uit 2005 is mogelijk niet geschikt voor de warmtepomp
in verband met dikte van de leiding. Kan dit kloppen?



Kan een warmtepomp de ventilatielucht gebruiken?

Bronnen en verwijzingen
1.

Praktisch over duurzaam | Milieu Centraal

2.

Warmtepomp informatie op Warmtepompplein.nl

3.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

4.

https://warmtepomp-weetjes.nl/

Informatie bronnen
Onze website: www.veldhovenduurzaam.nl

▪ Voor veel informatie maar ook aanvragen van
adviezen en het bekijken van de resultaten.

Wil je meer weten? Kom dan eens langs in het
Informatiecentrum van Veldhoven Duurzaam in het
City Centrum/City Passage
Of met ons contact opnemen via:
info@veldhovenduurzaam.nl

Afronden

Back-up slides

Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?


We zijn een groep enthousiaste
Veldhovense vrijwilligers die kennis
verzamelen over alles wat met energie te
maken heeft in en rond de woning.



Deze kennis willen we met u delen



We zijn vrijwilligers, we doen dit niet
voor geld, we doen dit omdat we het
belangrijk vinden om met duurzaamheid
bezig te zijn.

Wat doen we allemaal?
We adviseren bewoners over:
 Energie

huishouding

 Warmteverlies
 Energie

analyse/isolatie/kierdichting

profiel woning

 Inregelen

centrale verwarming

 Kwaliteit

van de lucht in huis (ventilatie)

 Warmtepomp
 Zonnepanelen
 Energie

op eigen dak of op zonnepark

Opslag

Waarom woning verduurzamen ?
Je draagt bij aan het behoud van een
leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen



Het is een van de betere investeringen,
het is gewoon goed voor je portemonnee


Eigen baas over je eigen energie,
je bent minder afhankelijk van
prijs, energieleverancier en politiek


Maar ook:



Gezondheid: schone lucht



Comfort: een prettig leefklimaat

Waar kun je ons vinden?
 je

kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of

met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

