Eerste hulp bij verduurzamen
In welk segment u ook actief bent, voor warmtepompkennis in de gebouwde omgeving kunt u bij
Warmtepompstrategie.nl terecht. Uw eerste aanspreekpunt voor verduurzaming in de woningbouw.
Nederlandse huishoudens verbruiken veel energie. Zo wordt er elektriciteit verbruikt voor huishoudelijke apparaten en benzine of diesel als brandstof voor de
auto. Het verwarmen van huizen en het maken warm tapwater vraagt echter nog
de meeste energie. Hiervoor gebruiken we op dit moment aardgas en daar willen
we in de woningbouw van af.
Een belangrijke stap daarbij is om de warmtevraag terug te brengen, door bijvoorbeeld isolerende maatregelen, kierdichting en warmteterugwinning uit douchewater. Ook zullen we moeten gaan kijken naar andere manier van verwarmen.
Niet meer met de alom bekende en veel toegepaste CV-ketel, maar met duurzame
alternatieven, zoals duurzame warmtenetten en zonneboilers. Maar ook met
warmtepompen, een relatief nieuwe maar betrouwbare en efficiënte verwarmingstechniek. Warmtepompen bieden daarmee perfecte handvatten om een duurzame
woningbouw vorm te geven.

Tools

We hebben diverse tools beschikbaar die u of uw klanten helpen bij
het inzichtelijk maken van duurzame
keuzes. Ook ondersteunen we u naar
wens bij de bouw van IT-tools voor
warmtepomp-berekeningen.

Leren

Een cursus bij u op locatie,
met informatie die is afgestemd
op de behoefte van uw organisatie

Second opinion

Wilt u een onafhankelijke mening?
Wij helpen u bij het consolideren van
uw besluiten en zijn niet bang om
kritisch te zijn.

Marktkennis

Strategie

Met onze jarenlange ervaring kunnen
we u snel helpen met het in kaart
brengen van de mogelijkheden die de
markt voor uw bedrijf biedt.

We begeleiden u van eerste brainstorm tot de oplevering van uw meerjarenplan of strategische visie.

Projectmanagement

We ondersteunen u bij het projectmanagement. Van initiatie tot
aanbesteding en realisatie.
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Contact:
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0341 707 462

Eerste hulp bij verduurzamen
In welk segment u ook actief bent, voor warmtepompkennis in de gebouwde omgeving kunt u bij Warmtepompstra-

tegie.nl terecht. Uw eerste aanspreekpunt voor verduurzaming in de woningbouw.
Warmtepompen zijn een duurzame en
efficiënte verwarmingstechnologie om
woningen van warmte te voorzien. Dit
komt doordat warmtepompen gebruik
maken van ‘gratis’ warmte die in onze
nabije omgeving beschikbaar zijn, zoals
bijvoorbeeld de bodem, buitenlucht of
ventilatielucht. Deze omgevingsenergie
is nog niet van voldoende temperatuur
om woningen mee te verwarmen, om
de warmte bruikbaar te maken verbruikt
een warmtepomp elektriciteit.
Om één deel warmte te maken, verbruikt een warmtepomp gemiddeld een
kwart deel elektriciteit en haalt driekwart delen uit de omgeving. Met warmtepompen kan dus een gasloze woning
worden ontwikkeld.

pomp
Warmtebron

Bruikbare warmte

warmte opnemen

warmte afgeven

Zijn renovaties met
warmtepompen interessant voor mijn
woningportefeuille?

Collectieve warmtepomp toepassen of individueel verketelen?

Waar moet ik op letten
bij het kiezen van een
warmtepomp?

Hoe kan ik de bestaande
bouw verduurzamen?

Welk effect hebben
warmtepompen op het
elektriciteitsnet?
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Hoe ontwikkel ik een
aardgasloze woonwijk?

Contact:
Warmtepompstrategie.nl
info@warmtepompstrategie.nl
0341 707 462

