Prijzen Warmtepomp systeem
Inmiddels zijn we een stapje verder in de gesprekken met de diverse bedrijven. Hieronder een
tussenstand:
Duratherm, vooralsnog onze keuze voor de grondboringen, zegt al tegen een bodemprijs ;) te
werken en geeft (vooralsnog) geen extra korting. Dit bedrijf heeft weliswaar een erg goede naam,
maar is zeker niet de enige. We gaan dus verder winkelen.
WTH: Als we inkopen via een installateur zijn kortingen tot 35% realiseerbaar. De Technische Unie
krijgt zelf rond de 40%, maar die zijn niet echt geïnteresseerd in ‘kleine’ partijen (?). In de
berkening zijn we uitgegaan van 30% (voor de veiligheid).
Techneco: zij geven ons een standaard korting van 20%. Bij meer dan 5 stuks 23% en bij meer dan
10 stuks 25%. Daarna moeten we weer met elkaar gaan praten. Alle prijzen zijn inclusief alle
aansluitmaterialen en verlengde garantie.
De boringen worden compleet geleverd. D.w.z.. het uitvoeren van de boringen; het afpersen,
controleren, aansluiten en vullen van het systeem; een ‘opbrengst’ garantie van 10 jaar.
De prijzen van de vloerverwarming zijn inclusief alle materialen en een legplan, maar exclusief de
montage. Voor stadverwarming en warmtepomp zijn die prijzen gelijk (het deel dat in de voloer
verdwijnt is identiek).
De prijzen van Techneco zijn inclusief alle benodigde materialen en een verlengde garantie,
exclusief aansluitkosten (€200,-), omdat ze dat in principe door ons willen laten doen. Ook daar
moet nog verder over gepraat worden.
Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW.
Verwarmen of koelen
Boringen 2 x 75m + leidingen, aansluiten en controleren
WTH vloerverwarming warmen of koelen excl. montage
Techneco warmtepomp 5.2 incl. aansluitmateriaal
En verlengde garantie

€ 3.850,€ 1.635,€ 4.860,- +
€ 10.345,-

Verwarmen en koelen
In de eerste opzet van WTH was dit een dure variant door toepassingen van een drietal kleppen op
elke groep. Inmiddels hebben we een modificatie toegepast (een drietal kleppen per ruimte; daarna
algemene LT verdelers) die een aanzienlijke besparing op systeemkosten zullen opleveren. WTH
moet dit nog verder uitwerken. Onderstaande prijzen zijn dus zéér indicatief.
Boringen 2 x 75m + leidingen, aansluiten en controleren
WTH vloerverwarming warmen en koelen excl. montage
Techneco warmtepomp 5.1 met extra warmtewisselaar
Voor koeling incl. aansluitmateriaal en verlengde garantie
Equivalent Stadsverwarming (zonder koeling)
Aansluitkosten Satdsverwarming
WTH vloerverwarming excl. Montage
Meerprijs Warmtepomp Koelen of verwarmen incl. BTW
Meerprijs Warmtepomp Koelen en verwarmen incl. BTW

€ 3.850,€ 2.450,€ 4.860,- +
€ 11.160,€ 3.485,€ 2.910,- +
€ 6.395,€ 4.700,€ 5.670,-

Wanneer je het warmtepomp systeem meefinanciert in je hypotheek wordt het voordeel natuurlijk
groter.

