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Vragen en antwoorden 

over gasloos 
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Nieuwsbrief 4 | april 2019 

 

Op 13 februari 2019 heeft de NMU samen met de gemeente Bunnik een bewonersavond  

georganiseerd over gasloos. Op 4 maart ontvingen wij onderstaande vragen- en opmerkingen-

lijst van Ieke Benschop van de Natuur en Milieufederatie Utrecht met de vraag hierop een  

reactie te geven. In deze nieuwsbrief vindt u de vragen en antwoorden.  

 
Er komt een goed ventilatiesysteem. Dit meet CO2 per ruimte en past dit per ruimte aan. Daardoor kan de schil lucht-

dicht gemaakt worden dat is erg positief. 

Dit is correct en een juiste conclusie. 

 

In de zomer ramen open is geen probleem. 

Omdat er een gebalanceerd ventilatiesysteem in de woning aanwezig is, is het  raadzaam deze alleen te openen om de 

woning te spuien. 

 

Afstand vloerverwarming op 10 of 15 cm leidingafstand maakt eigenlijk niet uit omdat er alleen kleine temperatuur-

wisselingen zijn. Er hoeft dus niet in een korte tijd veel warmte geleverd te worden. 

Op basis van de capaciteitsberekeningen wordt de leidingafstand bepaald en zal tussen de 10 a 15 cm bedragen. De 

ruimtetemperaturen zijn volgens de SWK-garantie eisen. 

 

Is deze warmtepomp geschikt ongeacht de grootte van de woning? Voor de kleinere woningen is het iets over-

bemeten, voor de grote woningen is het geschikt. De EPC-berekening is nog niet voor alle woningen klaar maar die 

komt er voor ieder type apart. 

De zwaarte van de luchtwater warmtepomp is afhankelijk van de grootte van het woningtype en wordt op basis van de 

capaciteitsberekeningen bepaald. 

 

Het Burgje Odijk  



 

Onze projectleverancier voor de keuken is Voortman Keukens in 

Apeldoorn. Voor het maken van een afspraak kunt u hen berei-

ken op telefoonnummer 055-522 19 77. 

Luchtdichtheid is erg belangrijk, kwaliteit van de bouwer is hier bepalend. Dit type woning is in principe luchtdicht. 

De woningen voldoen aan de luchtdichtheidseisen zoals aangegeven in de geldende bouwbesluiteisen. 

 

Als het getest wordt en het lekt - wat dan? Dan voldoet de woning niet aan de omgevingsvergunning, je hoeft de woning dan 

niet af te nemen. 

De woning moet gewoon worden afgenomen en de klacht moet door ons worden verholpen. 

 

Wie meet dit? Je hoeft niet alle woningen te meten maar 10% van de woningen meten op dampdichtheid is wel gangbaar. 

Misschien een rol voor een bouwbegeleider. Nicolaas adviseert veel aandacht te besteden aan de luchtdichtheid. Dit is belang-

rijker dan bijvoorbeeld leidingafstand. 

Wij bouwen de woningen onder SWK-garantie en luchtdichtheidsmetingen vallen onder ons eigen kwaliteitsborgingsysteem. 

 

Nicolaas geeft aan dat Vereniging Eigen Huis dit niet afdoende doet. 

Dit is correct en zit ook niet in het takenpakket van VEH. 

 

Is € 17.500,- een terechte prijs? De prijs klinkt hoog maar omdat er geen specificatie is, kan daar geen oordeel over gegeven 

worden. Zie hiervoor de informatiebrief gasloos. 

 

Warmtepomp na oplevering door een derde partij laten plaatsen. Is dat een optie? Ja je kan het huis laten opleveren zonder CV 

ketel. Daarna een warmtepomp laten installeren heeft een risico doordat de aannemer wel de juiste voorbereidingen moet 

treffen. En er is een risico dat in geval van storing partijen (aannemer en installateur) naar elkaar gaan wijzen. 

Omdat wij bouwen onder de garantieregelingen van het SWK,  zijn wij verplicht bij de oplevering van de woningen een  

compleet werkende warmte-installatie te leveren. Standaard is dat een cv-installatie, optioneel kunt u kiezen voor gasloos.  

Uiteraard kunt u na oplevering door derden een luchtwater warmtepomp laten plaatsen maar de standaard cv-installatie laten 

vervallen is geen optie. Ook het treffen van de voorbereidingen voor een luchtwater warmtepomp bieden wij niet aan. 

 
Met warmtepomp de temperatuur in huis niet verlagen is het meest rendabel. 

Door de toepassing van vloerverwarming in de woningen is deze conclusie helemaal correct en geldt ook voor de standaard cv -

installatie. 
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Het nut van de als optie aangeboden zoneregeling is dat iedere ruimte zijn eigen thermostaat krijgt. Brengt kostenplaatje 

met zich mee maar doet wel recht aan de kwaliteit van wonen; is lekker en nuttig. Alternatief voor deze zoneregeling is per 

etage - vanaf de zolder waar de kranen zitten - de instellingen regelen. Dit wordt niet aangeraden, is moeilijke manier van 

regelen. 
In tegenstelling van wat wij hebben aangeboden in de optielijst worden in de woningen alle verblijfsruimten standaard 
voorzien van een zoneregeling. De boven omschreven optie van zoneregeling per verdieping bieden wij niet aan. 

 

Dubbelglas is er wel en geen tripelglas ondanks dat dit in de eerste versies van de verkoopbrochures vermeld stond. Glas 

blijft het grootste warmtelek. Drie lagen glas wint zelfs energie als de zon erop staat. Jammer dus. 

Kunnen wij Nijhuis de vraag stellen of er alsnog 3 laags glas in komt? Nicolaas verwacht van niet omdat het waarschijnlijk 

niet op tijd geleverd kan worden. 
De optie om de woning te voorzien van 3-laags glas bieden wij niet aan. 
 

Opstelling van de keuken waarbij een kast op de vloerverwarming staat is dat een probleem? “Nee” zegt Nicolaas. De tem-

peratuur is laag en daardoor heeft een kastje op de leidingen verwaarloosbaar effect. 

In de voorbedachte keukenopties die wij aanbieden is hiermee rekening gehouden.  Er bevinden zich geen leidingen van de 

vloerverwarming onder de voorbedachte keukenopstellingen. 

 

Kan ik een rookkanaal installeren? De aannemer geeft aan dat het niet kan. 

De optie voor een rookkanaal bieden wij niet aan. In de vloeren komt een grote hoeveelheid leidingen waardoor het  

plaatsen van een rookkanaal niet kan. 

 

Hoe lang gaat een warmtepomp mee? Hij slijt van aan- en uitschakelen. De pomp die aangeboden wordt is modulerend en 

schakelt dus niet continu aan en uit. Dat is positief, hij zal 15 tot 25 jaar meegaan. Onderhoudskosten zijn lager dan van 

een gasgestookte installatie. 
De levensduur is vergelijkbaar met een cv-ketel. 
 

Hoe duur is een warmtepomp bij vervanging? Rond de € 5.500,- excl. installatie kosten. 

Dit lijkt ons op dit moment moeilijk te voorspellen. Onder invloed van de maatschappelijke discussie en besluitvorming van 

de politiek  zijn de fabrikanten in hoog tempo nieuwe oplossingen en verbeterde technieken aan het ontwikkelen. 

 

Hoe duur is onderhoud? Ongeveer €150,- tot € 200,- per beurt. (Kun je evt samen inkopen) 

Zie bijlage bij deze nieuwsbrief 
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Liftconstructie door het dak. Dat is op zich een slim idee. Maar onvoldoende bekend hoe dit er uit gaat zien. 
Deze oplossing is inmiddels achterhaald voor de stand van de techniek. Zie hiervoor de nieuwsbrief gasloos. 
 
Hoe zit het met geluidsoverlast? De Mitsubishi Ecodan 5 KW is erg goed, 43 tot 45 decibel. Het is een monotone brom die 
door de meeste mensen niet als hinderlijk wordt ervaren. 
Binnenunit: 28dB(A)   Buitenunit: 43dB(A) 
 
Voor een bad in de badkamer heb je meer capaciteit nodig? Je vraagt in 1 keer 200 liter warm water. Je hebt te maken 
met opwarmtijd. Het bad kan zonder meer vol maar daarna heeft de warmtepomp een uurtje of 2 nodig om weer een vol 
vat warm te maken. 

Het vullen van het bad is van meerdere omstandigheden afhankelijk. Voor douchetijden kun we aanhouden:  

4 x 10 minuten maximaal. 

 

Zonnepanelen? Er volgt een aparte calculatie voor extra panelen. In de eerdere berekening van Hanno.nl in de bijlage is 

gerekend met een meerprijs van € 6.000,-; dit is (te) hoog ingeschat. 

De hoeveelheid zonnepanelen is afhankelijk van de ligging van het huis, de gekozen opties op het dak en worden per 

bouwnummer vastgesteld. 

 

Tijdens het overleg van 14 maart 2018, tussen de gemeente Bunnik, NMU, Stedin, Exploius Ge-

biedsontwikkeling en Nijhuis Bouw zijn er onderstaande aanvullende vragen gesteld, met de 

vraag hierop een reactie te geven. 

 

Is een leaseconstructie mogelijk voor de luchtwater-warmtepomp installatie. 

Nee, een leaseconstructie is via Nijhuis / Installateur niet mogelijk. 

 

Is het mogelijk alvast een verbinding aan te leggen in de basiswoning met gas, tussen binnenuit en buitenunit. voor een 

latere overstap van gas naar gasloos. 

Deze optie gaan we niet aanbieden omdat de ontwikkelingen rond gasloos erg snel gaan. 

 

Subsidie voor warmtepompen ISDE 

Actuele informatie voor u als kopers is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-

duurzame-energie-isde/apparaten-isde/warmtepompen/ 

 

Subsidie zonnepanelen 

Actuele informatie voor u als kopers is te vinden op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/

zonnepanelen-kopen/subsidie-zonnepanelen/ 
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Onderhoudsovereenkomst  

 
 
 

JA, ik meld mij aan voor een Service- en onderhoudsabonnement! 
 

In het abonnement zijn inbegrepen: 
  

 Basis Comfort  All-in 

Onderhoud per 18 maanden ✓  ✓  ✓  

Voorrijkosten bij storingen ✓  ✓  ✓  

Arbeidskosten bij storingen  ✓  ✓  

Materiaalkosten bij storingen   ✓  

 

Alle genoemde bedragen zijn per maand, per toestel en incl. btw (prijspeil 2019). 

Toestel   Basis         Comfort  All-in 

Warmtepomp  €   9,35  €   17,65  N.V.T. 

Mechanische Venitlatie  €   3,29  €   4,10  €  8,39 

Warmte Terug Win Unit  €   4,00  €   8,05  €  11,20 

 
 
 

Uw gegevens:  
 
Achternaam   : ………………………………………………… Voorletter(s): ………………………… 
 
Adres + Huisnummer : ………………………………………………… 
 

Postcode + Woonplaats : ………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  : ………………………………………………… Mobiel: ……… - ………………………… 
 
E-mail    : ………………………………………………… 
 
IBAN(rekeningnummer) : ………………………………………………… Geboortedatum: …………………… 

 

Ten name van  : …………………………………………………………… …… 
 
Warmtepomp       Ventilatie 
 
Merk  : ………………………….………………………………  Merk  : ………………………….………… 
Type  : ………………………….………………………………  Type  : ………………………….………… 

Serienummer : ………………………….………………………………  Serienummer : ………………………….………… 
Bouwjaar : ………………………….………………………………  Bouwjaar : ………………………….………… 
  

 
 

Ondergetekende gaat akkoord met de ‘Productvoorwaarden Serviceabonnementen 2019 – 

Breman Installatiegroep’ die op de achterzijde vermeld staan. Het service- en 
onderhoudsabonnement wordt afgesloten voor minimaal 18 maanden en is vervolgens 
maandelijks opzegbaar. 

 
 
 

Handtekening: ………………………………………………… Datum: ………………………………… 
 
 
 

 
 

 

N.B. Vult u alle velden in. Dit is nodig voor een goede verwerking en optimale service. 
 



 

 
 
 

Productvoorwaarden 
 

 
 

Artikel 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

1.1 De overeenkomst gaat direct per installatiedatum in en wordt 

aangegaan voor een eerste minimale periode van 18 maanden en 

wordt vervolgens tot wederopzegging maandelijks verlengd.  
Beide partijen kunnen na de eerste minimale periode de 

overeenkomst beëindigen op de einddatum, met inachtneming van 

een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te 

geschieden. Opzegging krachtens artikel 1 lid 1 van deze 

overeenkomst kan zonder opgave van redenen. 
1.2 Bij beëindiging van het contract kan geen aanspraak worden 

gemaakt op terugbetaling van nota’s die reeds zijn voldaan of 

creditering van nog openstaande rekeningen. 

 

Artikel 2. Walt valt niet onder de overeenkomst? 

2.1 Het compleet vervangen van het toestel valt buiten deze 
overeenkomst. Deze werkzaamheden worden uitsluitend 

uitgevoerd na ontvangst van de (schriftelijke) opdracht daartoe 

van de opdrachtgever. 

2.2 Vervanging van onderdelen en koelvloeistoffen. 

2.3 Kosten voor het huren van een hoogwerker of kraan. 

2.4 Arbeidsloon bij storingen en reparaties (bij Basis). 
2.5 Reparaties aan het toestel ontstaan door werkzaamheden van 

derden van welke aard dan ook. 

2.6 Storingen: 

- als gevolg van ondeskundige behandeling van de installatie 

door abonnee of derden; 

- ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van 
reparaties of werkzaamheden, die door ons noodzakelijk 

worden geacht; 

- veroorzaakt door onachtzaamheid of externe oorzaken, zoals 

onvoldoende gasdruk op het toestel, defecte zekeringen, 

geen elektra, te weinig waterdruk, lucht in de installatie, 

bevriezing, blikseminslag etc.; 
- die meer dan 2 arbeidsuren vergen worden aangemerkt als 

reparatie en vallen buiten de overeenkomst. Ook de eerste 2 

uur worden in dit geval aan de klant doorberekend 

 

Indien werkzaamheden buiten het abonnement vallen, wordt hiervoor 

arbeidsloon, voorrijkosten en materiaal in rekening gebracht. 
 

Artikel 3. Preventief onderhoud 

3.1  Onder het preventief onderhoud (onderhoud uit voorzorg) wordt 

verstaan: het periodiek uitvoeren van werkzaamheden om 

storingen te voorkomen. De frequentie is afhankelijk van de 

voorwaarden van de fabrikant. Naast het voorkomen van storingen 
zijn de werkzaamheden er ook op gericht om de veilige werking 

van de installatie te laten controleren. Het onderhoud aan het 

toestel vindt plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de 

fabrikant. 

3.2  De Breman Installatiegroep levert (tegen vergoeding) de 

materialen, onderdelen en hulpmiddelen die voor het functioneren 
van de installatie nodig zijn. De onderdelen en materialen die 

vervangen moeten worden, zijn minimaal van gelijkwaardige 

kwaliteit ten opzichte van de oorspronkelijke onderdelen en 

materialen. 

  

Artikel 4. Correctief onderhoud 
4.1  Onder het correctieve onderhoud wordt verstaan: het opheffen van 

storingen, waaronder geluidsoverlast van de installatie en het 

repareren, reviseren en/of vervangen van onderdelen. 

4.2  De Breman Installatiegroep is verplicht tot het opheffen van alle 

storingen in de installatie. De Breman Installatiegroep verhelpt de 

storingen binnen 24 uur na melding. Indien de opdrachtgever geen 
verwarming en/of warmwater beschikbaar heeft, wordt in koude 

perioden of bij vorstgevaar de storing zo mogelijk binnen 8 uur na 

de melding opgeheven. Kan dit niet gerealiseerd worden, dan 

wordt een noodvoorziening geplaatst. 

 
Artikel 5. Kosten voor rekening van de opdrachtgever 

5.1  Het opheffen van storingen, veroorzaakt door onzorgvuldig of 

verkeerd gebruik van de installatie door de opdrachtgever of 

derden, vallen niet onder deze overeenkomst. Zulks ter 

beoordeling door de Breman Installatiegroep.  

 

 

Artikel 6. Voorwaarden bij uitvoering 

6.1  De volgens deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden 

vinden plaats overeenkomstig de daartoe geldende voorwaarden 
en voorschriften (AVTI, UAV, GAVO, NEN, Bouwbesluit ARBO en 

Veiligheidswetgeving, gemeentelijke brandweer, 

bouwvergunningeisen e.d.). 

6.2 De werkzaamheden worden verricht door vakbekwaam en 

klantgericht personeel. 

 
Artikel 7. Informatie aan de opdrachtgever 

7.1  Na de uitvoering van het preventieve onderhoud voorziet de 

Breman Installatiegroep de installatie van een ‘controle sticker’ 

met daarop de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd. 

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1  De Breman Installatiegroep staat in voor de kwaliteit van de door 

haar verrichte werkzaamheden volgens wat gebruikelijk 

aangemerkt wordt als ‘goed vakmanschap’. 

8.2  De Breman Installatiegroep heeft haar aansprakelijkheid voor 

schade, die mocht ontstaan tengevolge van ondeugdelijke 

uitvoering van haar werkzaamheden, voldoende verzekerd. Onder 
schade wordt hier verstaan: lichamelijk letsel of aantasting van de 

gezondheid van personen, alsmede beschadiging, vernietiging of 

verlies van materiële goederen. Ook de directe en indirecte 

vermogensschade die hieruit mocht voortvloeien, valt onder de 

dekking. 

 De hoogte van het schadebedrag is niet gelimiteerd en wordt 
vastgesteld door verzekeraars van beide partijen. Indien geen 

overeenstemming wordt bereikt, is een gerechtelijke uitspraak 

bindend voor beide partijen. 

8.3  De opdrachtgever verplicht zich de installatie, alsmede het gebouw 

waarin deze zich bevindt, voldoende te verzekeren tegen het risico 

van schade door brand en/of gasexplosie. 
8.4.  De Breman Installatiegroep is nimmer aansprakelijk voor de 

gevolgen van verborgen gebreken van de installatie(s), indien de 

opdrachtgever zelf werkzaamheden aan de installatie(s) heeft 

verricht of dit door een derde heeft laten verrichten. 

8.5  Voor wat betreft de garantie vallen nieuw geleverde en 

gemonteerde onderdelen onder de bij de leverancier van die 
producten gebruikelijke garantiebepalingen. 

 

Artikel 9. Prijsaanpassing 

9.1 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag is gebaseerd op de 

ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst van toepassing 
zijnde kostenbepalende factoren. De prijs is gebaseerd op het 

prijspeil zoals bekend op het tijdstip van opdrachtverlening en 

wordt jaarlijks aangepast met als basis de CBS-indexering cao-

lonen voor de bouwnijverheid. De indexatie wordt ieder jaar per 1 

januari doorgevoerd. 

 
Artikel 10. Betalingen 

10.1 De abonnementsgelden zijn verschuldigd bij vooruitbetaling. 

10.2 Indien de opdrachtgever een nota niet binnen de betalingstermijn 

voldoet, is de Breman Installatiegroep gerechtigd haar lopende 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten 

totdat de betaling heeft plaatsgevonden. 
10.3 In geval van niet tijdige betaling is vanaf de vervaldatum de 

wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met incassokosten. 

 

Artikel 11. Contacten met de opdrachtgever 

11.1 De Breman Installatiegroep stelt de opdrachtgever schriftelijk in 

kennis wanneer het preventief onderhoud wordt uitgevoerd. De 
opdrachtgever ontvangt minimaal drie werkdagen voor de 

daadwerkelijke uitvoering hierover bericht. 

11.2 Storingen kan de opdrachtgever rechtstreeks melden bij de 

Breman Installatiegroep. 

11.3 De Breman Installatiegroep verzoekt de opdrachtgever na 

uitvoering van de werkzaamheden de (digitale) werkbon af te 
tekenen. 
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