
Gemiddeld 60 procent gas besparen met 
een warmtepomp van 1.000 euro 
Markt 
Door een kleine warmtepomp toe te voegen aan een cv-ketel kan in een doorsnee 
rijtjeswoning gemiddeld zo’n 60 procent op gas voor verwarming worden bespaard, 
stelt de fabrikant. Met ISDE-subsidie eraf, komen de kosten voor alleen de 
warmtepomp uit op ongeveer 1.000 euro (incl. BTW). Daarbovenop komen nog 
kosten voor hulpmaterialen en installatie. 
 
Tekst: Uko Reinders 

 
De warmtepomp waarover het hierboven gaat, is de HP-M 25 i van Itho Daalderop. Het is een 
lucht/water-warmtepomp zonder buitenunit en met een nominaal vermogen van 2,5 kW. De 
warmtepomp wordt via een aantal webshops aangeboden voor tegen de 2.500 euro. Als je daar de 
ISDE-subsidie van 1.500 euro vanaf trekt, kom je uit op een bedrag van tegen de 1.000 euro. 

Totale installatiekosten 
De warmtepomp wordt geleverd met een Spider-klimaatthermostaat. De benodigde dakdoorvoer 
moet nog wel worden aangeschaft; die wordt voor circa 350 euro (incl. BTW) aangeboden. De 
kosten voor installatie zijn afhankelijk van de installateur en de situatie in de woning. Een bedrag 
van rond de 1.000 euro lijkt hierbij reëel,  waarmee de totale kosten voor de consument – 
inclusief opslag voor risico en winst voor de installateur – uitkomt op ongeveer 2.800 euro, 
inclusief BTW. 

Lucht/water-monobloc 
De lucht/water-monoblocwarmtepomp staat binnen en wordt via twee luchtkanalen met een 
diameter van 20 cm en een dakdoorvoer verbonden met de buitenlucht, om daar de energie uit te 
halen. De maximale hoeveelheid lucht die van buiten wordt gehaald is 600 m³/uur. Een deel 
hiervan kan ook via een T-stuk worden toegevoerd vanuit de mechanische ventilatiebox. De 
bijmenging van verwarmde afvoerlucht is niet noodzakelijk, maar is wel gunstig voor de COP en 
zal er bovendien voor zorgen dat de warmtepomp bij lagere buitentemperaturen een grotere 
bijdrage kan leveren. 

Warmtepomp naast bestaande cv-ketel 
Met een nominaal vermogen van slechts 2,5 kW en een COP van 3,8 zal de warmtepomp in de 
meeste gevallen niet toereikend zijn om een woning op koude winterdagen voldoende te 
verwarmen. Daarom wordt deze warmtepomp altijd naast een bestaande cv-ketel geplaatst, die 
ook meteen het warme tapwater levert. Een voordeel daarvan is dat er geen voorraadvat nodig is. 
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De warmtepomp wordt via twee luchtkanalen verbonden met de buitenlucht. 

Radiatoren kunnen blijven hangen 
Doordat de cv-ketel kan bijspringen, kunnen in bestaande woningen de radiatoren blijven hangen 
en is extra isolatie niet nodig. “Vanwege het energiegebruik en beoogde rendement van de 
warmtepomp is het natuurlijk altijd beter om wel te isoleren, maar het is niet per se nodig”, 
verduidelijkt Ruud Verbraak, category manager renewables bij Itho Daalderop. De warmtepomp 
is goed te combineren met zonnepanelen. “Ook als de saldering wegvalt, want je kunt de 
opgewekte elektriciteit direct zelf gebruiken.” 

Plaatsing van zonnepanelen 
Bij het ontwerp van de dakkap die speciaal voor deze warmtepomp is ontwikkeld, is ook rekening 
gehouden met zonnepanelen. De kap steekt maar net boven de dakpannen uit, waardoor het 
zonlicht dat op de  zonnepanelen valt niet wordt onderbroken. Er kan zelfs een zonnepaneel 
boven de dakkap worden geplaatst, zodat alle ruimte op het dak wordt benut. Eventuele 
ijsvorming bij de uitblaasopening zal volgens Verbraak niet optreden. “Bij echt lage 
buitentemperaturen zal de warmtepomp zichzelf uitzetten en de ketel inschakelen.” 

Combinatie met elke type cv-ketel 
Volgens Verbraak kan de warmtepomp met alle merken en typen cv-ketels samenwerken. Daarbij 
wordt de cv-ketel via twee draadjes op de warmtepomp aangesloten en bepaalt de 
warmtepompregeling wanneer de warmtepomp en cv-ketel worden aangezet of uitgeschakeld. Er 
zijn drie opties: alleen de warmtepomp aan, alleen de cv-ketel aan, of beide aan. Op basis van 
graadminuten berekent de regeling welke optie het beste is. “Als het te lang duurt voordat de 
warmtepomp de gewenste temperatuur bereikt, zal de regeling ook de cv-ketel aanzetten. Zodra 
de gewenste temperatuur is bereikt, gaat de warmtepomp weer alleen verder.” 

 
De warmtepomp wordt geleverd met een Spider-klimaatthermostaat (rechtsonder in beeld). 

Cv-watertemperatuur bij winterse omstandigheden 
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Bij echt lage buitentemperaturen is vaak een hogere cv-watertemperatuur gewenst en gaat de 
warmtepomp uit. “Bij het maken van uittredetemperaturen van meer dan 50˚C heeft het geen zin 
om de warmtepomp te laten draaien: de COP zal heel laag zijn waardoor het energetisch gunstiger 
wordt om de gasketel in te zetten. Bij een buitentemperatuur van boven de 10 °C zal de 
warmtepomp het doorgaans zonder de cv-ketel kunnen stellen. Maar dit is afhankelijk van de 
warmtevraag en zal per woning verschillen”, zegt Verbraak. 

Besparing op gas 
Volgens Verbraak zal de warmtepomp in een gemiddelde rijtjeswoning het gasverbruik voor 
ruimteverwarming met zo’n 60 procent reduceren. “Dat kan zelfs 70 procent zijn, maar bij grote 
woningen kan het percentage ook op 40 procent of – bij een heel groot huis – lager uitkomen.” 
Belangrijk daarbij te melden is dat dit percentages zijn van het gasverbruik dat alleen voor 
verwarming wordt gebruikt. Als het percentage wordt berekend over het totale gasverbruik, 
inclusief voor warm tapwater en koken, zal het uiteraard lager uitvallen. 

Hybride systeem in bestaande bouw 
De warmtepomp was voorheen onderdeel van een hybride-apparaat met de cv-ketel Base Cube. 
Die combinatie deed het volgens Verbraak goed in de nieuwbouw, omdat hij voor een EPC-
verlaging zorgt. “Doordat nieuwe woningen geen gasaansluiting meer krijgen, hebben we besloten 
de warmtepomp geschikt te maken om met iedere cv-ketel samen te werken. Mensen kunnen er 
zo in de bestaande bouw een hybride systeem mee maken. Zeker als de ketel jonger dan 10 jaar is 
of een buitendeel niet mogelijk of gewenst is, is deze hybride warmtepomp een interessante 
verduurzamingsmogelijkheid. Datzelfde gaat op als er geen plaats is voor een voorraadvat.” 
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