Verschillen aardwarmtepomp en luchtwarmtepomp
De belangrijkste soorten warmtepompen voor particulier gebruik zijn de aardwarmtepomp en de
luchtwarmtepomp. Een aardwarmtepomp maakt gebruik van de warmte die in de aardbodem aanwezig is.
Een luchtwarmtepomp onttrekt de warmte aan de buitenlucht.

De belangrijkste verschillen tussen de aardwarmtepomp
en de luchtwarmtepomp:
De investeringskosten van een luchtwarmtepomp zijn lager dan die van een aardwarmtepomp.
Over het hele jaar gerekend heeft een aardwarmtepomp een lager energieverbruik dan de luchtwarmtepomp. Dit komt omdat
de luchtwarmtepomp vooral op koudere dagen harder moet werken om uw woning comfortabel te verwarmen.
Koelen met behulp van de aardwarmtepomp is efficiënter dan koelen met de luchtwarmtepomp, omdat de compressor van de
aardwarmtepomp bij koelen uit kan blijven (“passief koelen”).
De bodembron gaat generaties lang mee en de aardwarmtepomp slijt
minder snel, zodat de kosten van de aardwarmtepomp over een groter
aantal jaren verdeeld kunnen worden.
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn voor de aardwarmtepomp, met
minder slijtage door draaiende delen, lager dan bij een luchtwarmtepomp.
Aardwarmtepompen maken nauwelijks geluid. Luchtwarmtepompen
zijn geluidsarm ontworpen, maar maken desondanks wel een hoorbaar geluid. Sinds 1 april 2021 gelden aangescherpte geluidsnormen,
waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de opstelplaats van de buitenunit. Deze plaats kan bij de luchtwarmtepomp dus
niet vrij gekozen worden.
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Al onze villa’s zijn in de basis uitgerust met een
combinatie van moderne duurzame installaties
die samen voldoen aan de huidige BENG norm.
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Zonneboiler 200L +
2 zonnecollectoren
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Extra zonnepanelen
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Extra gevelisolatie
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Extra dakisolatie
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Triple glas
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Verbeterde kierdichting
kozijnen

Om dit te kunnen waarborgen zijn onze villa’s uitgerust
met een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem
Afhankelijk van de
oriëntatie levert een
zonnepaneel ca. 220
tot 275 kWh per jaar.
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Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat de
vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen

De warmtepomp brengt
de gewonnen warmte over
aan het vloerverwarmingssysteem voor de begane
grond en de verdieping(en)
waar verblijfsruimte(s)
aanwezig zijn.
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Full Electric
luchtwarmtepomp
installatie
De warmtepomp haalt
de benodigde warmte
uit de buitenlucht.

voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) om
zo het energiegebruik te beperken. Daarmee zijn
strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik
van woningen te beperken. BENG vloeit voort uit
het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de
Europese richtlijn Energy Performance of Buildings
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BENG is gebaseerd op de "Trias Energetica", een
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driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp
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Ventilatie mechanische afvoer/
natuurlijke toevoer CO2 gestuurd
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Isolatie: Rc = 4 vloer, 4.56 gevel,
6 dak m2/K.W
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energieprestatie voor bijna energieneutrale

Benodigde zonnepanelen
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HR++ Glas U waarde 1,1 W/m2.K

te maken. Aan de hand van drie eisen wordt de
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