
              

In steeds meer 
woningen verdwijnt 

de gasaansluiting. 
Als duurzaam 

alternatief voor 
een gasgestookte 

CV-ketel wordt 
vaak gekeken naar 
een warmtepomp. 

Elektrische 
vloerverwarming 
is echter ook een 

goed en duurzaam 
alternatief. Wij 

lichten het graag 
voor u toe.

Meten is weten
Sinds oktober 2015 is Speedheat als eerste en enige elektrisch vloerverwar-

mingssysteem in Nederland opgenomen in de BCRG databank (voorheen ISSO). 

Hiertoe is het rendement van het systeem gecontroleerd. De conclusie was 

dat het rendement van Speedheat maar liefst 40% hoger is dan conventionele 

watervloerverwarming. Nu het rendement bekend is, kan Speedheat ook qua 

kosten worden vergeleken met andere systemen. 

Financieel vergelijken
Wilt u echt weten waar u op korte en lange termijn het best in kunt investe-

ren? Dan adviseren wij u onderstaande te overwegen:

• Investeringskosten en investeringsmoment;

•  Jaarlijkse afschrijvings- en onderhoudskosten;

• Energieverbruik van het totale systeem; 

•  Energiebron

• Het voordeel dat Speedheat stapsgewijs kan worden aangeschaft

Rendementen vergelijken
De warmtepomp heeft een hoog rendement, maar om rendementen echt te 

vergelijken moet u niet alleen kijken naar de opwekker maar naar het gehele 

verwarmingssysteem. Het netto rendement van de warmtepomp ligt dan een 

stuk lager door het transportverlies via de buizen en de trage reactietijd van 

het vloerverwarmingssysteem op water. Bij Speedheat wordt elektrische energie 

zonder verlies omgezet in warmte.

Samen duurzaam
Speedheat is 100% duurzaam in combinatie met groene stroom. Als u voor ener-

giebronnen kiest waarmee u zelf stroom op wekt, zoals PV-panelen, bespaart u 

al snel op uw energierekening. Dit kan zelfs oplopen tot honderden euro’s per 

jaar. 

Onafhankelijke berekeningen tonen u het verschil 
Recent is Speedheat in combinatie met zonnepanelen vergeleken met de voor-
deligste warmtepomp-installatie. Investeringskosten, jaarlijkse systeemge-
bonden kosten en afschrijvingskosten voor een renovatie hoekwoning zijn 
van beide systemen d.m.v. onafhankelijke berekeningen met elkaar vergele-
ken. Wat blijkt: Speedheat is zowel op de korte als lange termijn voordeliger!  

Meer weten?
T 0900 - 401 5001

info@speedheat.nl 
www.speedheat.nl
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Stel, u heeft een rij- of 
hoekwoning en u wilt 

duurzaam investeren?  
Bouwfysisch 

adviesbureau 
Bouwvisie rekende 
het verschil tussen 

Speedheat elektrische 
vloerverwarming 

i.c.m. zonnepanelen 
en de voordeligste 

warmtepomp 
met watervloer-

verwarming voor u 
uit:

Speedheat Nederland B.V.
Dr. Huizingastraat 28c

4507 AB Schoondijke
T. +31 (0)117 - 401 500 De warmte van morgen.

Duurzaam 
berekend

Investeringskosten warmtepomp
• Warmtepomp lucht/water i.p.v. CV-ketel  € 7.279,00

• Bouwkundige aanpassingen, appendages  € 934,00

• Thermostaatregeling woonkamer/keuken  € 213,00

•  Optimaal inregelen CV installatie compleet  € 1.112,00

•  Vloerverwarming begane grond woonkamer/keuken/hal/toilet  € 4.961,00

• Verwarming 1e verdieping met convectoren  € 2.200,00

• Verwijderen oude radiatoren/leidingen  € 299,60  

                                                                € 16.998,60  
• Vervanging warmtepomp na 15 jaar  € 7.279,00

Totale investering voor een periode van 30 jaar                                 € 24.277,60 

Investeringskosten Speedheat
•   Speedheat vloer-/wandverwarming (in elke ruimte klokthermostaat)  € 5.150,00

•  20 PV panelen incl. omvormer (opbrengst ca. 6.410kWh/jaar)  € 8.000,00 

• Elektrische 80l monoboiler 1kW  € 1.634,00

• Verwijderen oude radiatoren/leidingen  € 471,00

       € 15.255,00
• Vervanging boiler na 15 jaar  € 1.634,00

• Vervanging PV panelen na 15 jaar*  € 8.000,00

Totaal investering voor een periode van 30 jaar   € 24.889,00

  Kosten per jaar                      warmtepomp     Speedheat
                                                            (lucht/water)        
Energieverbruik totale systeem bij 19oC                    4.875 kWh  4.939 kWh
Kosten energieverbruik (kWh/jaar x € 0,20)    €   975,00  € 988,00

Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten €   150,00      n.v.t.
Afschrijving initiële investering incl. 3% rente € 1077,00  €  967,00

Afschrijving vervangingskosten incl. 3% rente €   461,00         €  610,00

Vervallen vastrecht gasaansluiting - €   150,00                 - €  150,00

Totaal jaarlijkse kosten                                € 2.513,00        € 2.415,00

 Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.  

 * Economische levensduur bedraagt 15 jaar, echter de technische levensduur is veelal 25 jaar!


