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Heb je een rijwoning?

Heb je vloerverwarming? Ja
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3 opties mogelijk:
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De weg 
naar jouw 

warmtepomp

Aangezien de warmtevraag 
hier lager is, moet het 
mogelijk zijn een warmte-
pomp te installeren.

Het is in principe mogelijk 
om een warmtepomp te 
installeren.
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Vervanging verwarming

Is een warmtepomp 
geschikt voor jou?
Ontdek het hier!
Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of vervanging - ontdek hier of een warmtepomp geschikt is voor jouw 
project. Indien je geïnteresseerd bent of vragen hebt, contacteer dan je verwarmingsinstallateur. Hij zal je graag 
adviseren!

Een warmtepomp is de 
beste oplossing. 
Hiermee kan je ook je 
huis koelen.

De warmtepomp 
kan makkelijk 
vervangen worden!

Voordat een warmtepomp kan 
worden geïnstalleerd, moet het 
volgende gedaan worden:  

1. Vergroot de verwarmingsopper-
vlakte door vloerverwarming te 
installeren en/of geschikte radiatoren.

2. Het gebouw thermisch isoleren 
en/of nieuwe ramen laten plaatsen.

Nieuwbouw

Volledige 
renovatie

‘Ik wil mijn gas- of stookolieketel vervangen door een warmtepomp.’

‘Ik ga een volledige renovatie uitvoeren 
en wens een warmtepomp te plaatsen.’

Vervanging warmtepomp 

‘Ik heb al een warmtepomp en wil die 
graag vervangen door een nieuwe.’

‘Ik ga een nieuw huis bouwen en wil 
graag een warmtepomp.’

Een warmtepomp kan 
gemakkelijk worden 
geïnstalleerd!

Een warmtepomp kan 
in de meeste gevallen 
zonder problemen 
worden geïnstalleerd!

Het is in principe mogelijk om 
een warmtepomp te installeren. 
Het hangt af van de woonruimte 
die verwarmd moet worden en 
de isolatie.

Renovatie
Vaak moeten een aantal maatregelen 
worden genomen voor de installatie van 
een warmtepomp, zoals de installatie van 
grotere radiatoren, nieuwe ramen of het 
plaatsen van isolatie.

Hybride oplossing
Je kan een warmtepomp combineren met 
je bestaande verwarmingssysteem of met 
een nieuwe gascondensatieketel.

Gascondensatieketel
In plaats van een warmtepomp, kan je
jouw systeem ook overschakelen op de 
efficiënte gascondensatietechnologie.

Wist je dat?
Hybride oplossingen geschikt zijn voor 
bijna elk huis, ook voor nieuwe 
woningen met een grote behoefte aan 
warm water!

Wat is het bouwjaar van je huis?
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