
3. cv-ketel instellen

Wie kent de aanvoertemperatuur van 
zijn/haar cv-ketel?✋ 



Hoe werkt warmte

Opwek en afgifte



Hoe kouder de retour 
hoe beter

Je kunt 10% meer energie uit 
je gas halen dus ipv 1500 
heb je nog maar 1350 m3 

nodig



Zet 'm op 60
Voorlopig een heel goede 

manier om systeem 
efficiënter te laten werken



Zorg ervoor dat je afgifte / 
radiatoren optimaal kunnen werken



4. Monitoren

Wie heeft er grip op z'n energieverbruik?✋ 



Inzicht in verbruik
● Leer je huis en systemen kennen
● Maak een lijst van de apparaten in huis en 

ga ze een poosje meten
● Ziggo-box 60 Watt

○ standby x9 = 540 kWh per jaar
● Elektrische vloerverwarming
● Waterbedden
● Aquarium
● Oude koelkast
● Wasdroger

(Over LED hoeven we het toch niet meer te 
hebben?)



LED-spot
6 x 40 Watt = 240 Watt

150 dagen 6,5 uur = 1000 uur

1000 x 0,24 kW = 240 kWh

Dit had ook 24 kWh kunnen zijn

Halogeenspot van de wethouder



Grip op je verbruik

Kosten €30



5. Slim gebruik

Wie heeft er goede tips?✋ 



Tip 1

Microwarmte 



Tip 2

Gasbesparende douchekop 



Tip 3

Voordeur afstellen 



Tip 4

Restwarmte gebruiken 



Tip 4

Piepmethode verwarmen 



Tip 5
(controversieel)

Aan 15 graden wen je snel 



Tip 6



Tip 7

Maak een plan!



Optimaliseren van 
het Bestaande
Het werkt echt!



Het plan …





In vogelvlucht

OvhB

Ventilatie op orde

Schil op orde

- spouwisolatie - Rc2
- Vloerisolatie - Rc4
- Dakisolatie - Rc5-6
- Hr++ 1.0 glas 

- evt nieuwe kozijnen  met 
HR+++

Laagtemperatuurafgifte

Warmtepomp



Samen aan de slag
● Project meterkast
● Project vloerisolatie&vloerverwarming
● Project ventilatieverbetering
● Project glas en kozijnen
● Project warmtepomp



Meterkast
1. Inductiekoken
2. Zonnepanelen
3. Laadpaal
4. Warmntepomp
5. Accu



Ventilatieplan
Ventileren met 

warmteterugwinning





Warmtepomp



7 - tips
1. Ga meten aan je energieverbruik (meterstanden opschrijven)
2. Ga werken aan je ventilatiestrategie (koop een CO2-meter)
3. Hou de warmte binnen (tochtstrips en deurdranger)
4. Hou de warmte buiten (zonwering)
5. Radiatorfolie onder kleed op de plek waar je zit voor warme 

voeten
6. Loop je hang en sluitwerk na (rammelt je voordeur?)





 



Vragen ✋ 


