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Steeds vaker wordt er voor vloerverwarming als
hoofdverwarming gekozen omdat het huis dan gelijkmatig
wordt verwarmd. Dit type verwarming werkt efficiënter dan
een normale verwarming met cv-ketel installatie. Hierdoor
bespaar je niet alleen op je energierekening, je bent ook nog
eens milieubewust bezig omdat je minder gas verbruikt.

Waarom nu vloerverwarming
laten plaatsen?

Inhoudsopgave

Wat is een whitepaper?
Een whitepaper is een document waar de lezer van objectieve
informatie wordt voorzien voor het maken van een beslissing.



Je stelt de thermostaat op een temperatuur die jij wenst
De cv ketel warmt het water op tot een gewenste
temperatuur
De pomp van de vloerverwarming pompt het water rond
De verdeler (van de vloerverwarming) zorgt ervoor dat het
water gelijkmatig wordt verdeeld
Het warme (of koude water in de zomer) gaat door de
buizen die in de vloer zijn ingefreest
Het water circuleert zodat het water altijd op de gewenste
temperatuur wordt gehouden
Een thermometer houdt de temperatuur op peil

Hoe werkt vloerverwarming
Om het systeem van vloerverwarming eenvoudig uit te leggen
kunnen we eigenlijk stellen dat de vloer fungeert als één grote
radiator. In het merendeel van de gevallen wordt er gebruik
gemaakt van vloerverwarming met warm water. Om schade
aan de vloer te voorkomen is het echter wel steeds van belang
om de temperatuur binnen de perken te houden (minder dan
60 graden). In het vloerverwarmingssysteem zelf is de
temperatuur echter nog een stukje beperkter, namelijk 55
graden. Vaak wordt er voor gekozen om de temperatuur van
het water in de vloerverwarming te begrenzen door middel van
een thermostaat. Op deze manier kan schade aan de vloer
eenvoudig worden voorkomen. Een andere mogelijkheid om
vloerverwarming toe te passen in de woning is gebruikmaken
van de elektrische variant. Deze warmt sneller op, maar is iets
minder energiezuinig.

De werking van vloerverwarming is eigenlijk best simpel:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Werking
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1= Vloerverwarming
2= CV-ketel



Warm water
Een vloerverwarmingssysteem met warm water wordt
aangesloten op de cv-ketel. Het warme water circuleert dan
door de vloerverwarmingsbuizen. Een verdeler zorgt ervoor dat
de temperatuur niet hoger dan 45° graden Celsius wordt. Een
warmtepomp kan ook gebruikt worden ter vervanging van een
cv-ketel, maar de temperatuur is dan wel lager (tussen de 35-
45 graden Celsius).

Droogbouwsysteem
Droogbouwsystemen worden onder stabiele en vlakke gronden
toegepast. Het verschil met natbouwsystemen is dat
natbouwsystemen in het cement worden geplaatst. Droogbouw
kan makkelijk geplaatst worden op bijvoorbeeld een
noppenplaat. Door nieuwe technische ontwikkelingen kunnen
deze  systemen onder bijna alle soorten vloerbedekking worden
toegepast. Een voorbeeld is het gebruik van piepschuimplaten
(polystyreen) met daarin een aluminium verlijmde lamel.

Natbouwsysteem
Natbouwsystemen zijn de meest gebruikte systemen als het
gaat om vloerverwarming. Bij dit type systeem worden buizen in
het cement geplaatst. Dit type systeem is een stuk goedkoper
dan de droogbouwsystemen, maar heeft door de minder goede
warmtegeleiding veel meer tijd nodig om op te warmen. Een
ander nadeel van dit systeem is dat het cement anderhalf week
nodig heeft om te drogen. Het verwarmen van de vloer mag pas
na 7 tot 8 weken gebeuren. Er zijn methoden om dit proces te
versnellen, maar een droogbouwsysteem zal altijd sneller
geplaatst worden.

Elektrisch
Elektrische vloerverwarming (droogbouw systeem) wordt
steeds populairder, vooral voor badkamers. Elektrische
vloerverwarming bestaat uit 3 verschillende vormen. 1) Net als
bij warmwater vloerverwarming worden er zo’n 5 tot 8
millimeter kabels geplaatst. 2) Er kunnen kant en klare matten
worden geplaatst met zizag-patronen. 3) Er wordt een dunne
geleidende folie onder het tapijt of laminaat gebracht.

Systemen
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Zuinig: omdat voor vloerverwarming het water niet tot hoge
temperaturen opgewarmd hoeft te worden, is vloerverwarming
zuiniger. De maximale watertemperatuur is dan 40 graden
Celsius. Ten opzichte van een verwarmingssysteem met
radiatoren is vloerverwarming 10 tot 15 procent zuiniger.

Gelijkmatige warmte: met vloerverwarming kun je je kamer
veel gelijkmatiger verwarmen dan wanneer je dit met
radiatoren doet. Het verwarmingsoppervlak is groter en de
warmte komt van onderen.

Geen trek en tocht: omdat er geen grote verschillen zijn in
temperatuur in de kamer, is er ook minder sprake van trek en
tocht. Hierdoor zal er minder stofcirculatie zijn en is er
tegelijkertijd minder kans op huisstofmijt. Ook de
luchtvochtigheid blijft dan beter onder controle. Je zult dus ook
minder last hebben van ongedierte en je bespaart dus op de
kosten van een ongediertebestrijder.

Meer vrijheid: als je je vloerverwarming als hoofdverwarming
gebruikt, kun je de radiatoren verwijderen. Dit geeft een meer
ruimtelijk gevoel en je hebt meer vrijheid bij het bepalen van je
nieuwe inrichting.

Mooier: radiatoren zijn nu eenmaal niet echt mooi. Je kunt veel
geld investeren in designer radiatoren, maar over het
algemeen zijn ze esthetisch niet aantrekkelijk. Met
vloerverwarming als hoofdverwarming hoef je niet meer naar
je radiatoren te kijken.

Hygiënischer: radiatoren zijn soms moeilijk schoon te maken.
Vloerverwarming is niet zichtbaar en heeft geen
schoonmaakbeurt nodig. Vloerverwarming is dus nagenoeg
onderhoudsvrij.

Warme voeten: en als laatste natuurlijk kun je met
vloerverwarming altijd een warme vloer hebben en behoren
koude voeten tot het verleden. 

Voordelen
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Duur: ook al kun je besparen met vloerverwarming, je zal
initieel een flinke investering moeten maken. Hoe groter het
oppervlak, hoe goedkoper de prijs per vierkante meter.

Langzaam: vloerverwarming warmt langzaam op. Dit is niet
handig als jij een onregelmatige dagindeling hebt. Veel
mensen laten de vloerverwarming dan ook altijd aan staan. Je
kunt een slimme thermostaat kopen en zelf instellen wanneer
je wilt dat de vloerverwarming aan gaat. 

Overlast: plaatsen van vloerverwarming levert veel overlast op,
voornamelijk als jij al in je huis woont. Alle kamers moeten
worden leeggehaald, de huidige vloer moet worden verwijderd,
de dekvloer moet mogelijk worden verwijderd en er moet een
nieuwe vloer gestort worden. Deze nieuwe vloer heeft tijd nodig
om te drogen. Vervolgens moet je een nieuwe vloerbekleding
laten plaatsen. Je zal een aantal weken deze ruimtes in je
woning niet kunnen betreden.

Hoogteverschil: wederom als je vloerverwarming laat plaatsen
in een woning die al bewoond is, dan zal je vloer daarna hoger
liggen.

Isolatie: het is verstandig om goed wat tijd te besteden aan
het isoleren van je vloer. Als je dit niet goed doet, gaat te veel
warmte van je vloerverwarming verloren naar beneden.

Lastig te repareren: het komt weinig voor, maar mocht je
vloerverwarming ergens gaan lekken, dan kan dit erg lastig
zijn om te repareren. De buizen zijn volledig in de nieuwe
dekvloer gestort. 

Niet te combineren met alle vloerbedekkingen:
vloerverwarming is niet geschikt in combinatie met een aantal
vloerbedekkingen. Steen is bijvoorbeeld ideaal, omdat dit lang
warm blijft en de warmte goed geleidt. Hout kan juist isolerend
werken en soms vervormen onder te grote
temperatuurverschillen. Denk hier goed over na voordat je een
vloerbekleding kiest.

Nadelen
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Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte

Wil je ook vloerverwarming aanschaffen en genieten van een
warm huis met warme voeten? Vraag dan gratis én vrijblijvend
offertes aan!

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten
moeten in de offerte komen:

Voorbereiden op de offerte
aanvraag
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Keurmerken
KOMO-keurmerk: dit is een bekend keurmerk in de bouw.  Het
wordt uitgegeven over producten en bedrijven/processen. Zie
je dit keurmerk staan, dan weet je dat jouw vloerverwarming
is vervaardigd en wordt geplaatst volgens alle wettelijke
voorschriften. Deze hebben te maken met veiligheid,
betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bedrijven met
het KOMO-keurmerk gebruiken alleen gecertificeerde
materialen.

KIWA-Nederland: KIWA is een instantie die een aantal
certificeringen uitgeeft. Ze leggen voornamelijk de nadruk op
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom is er een
certificaat voor laagverbruik merken en wordt er aandacht
besteed aan waterbesparing en energiezuinig leven. KIWA
kan ook KOMO-keurmerken uitdelen. Materialen en bedrijven
die KIWA mogen noemen zetten duurzaamheid en kwaliteit
voorop.

BouwGarant-keurmerk: dit is een keurmerk die aan bedrijven
in de bouw wordt gegeven. Om dit keurmerk te mogen voeren
moeten ze een aantal punten bewijzen. Ook later worden ze
hier steekproefsgewijs op gecontroleerd. Denk dan
bijvoorbeeld aan financiële gezondheid, vakkundigheid, het
gebruik van kwalitatieve producten en het toepassen van
betrouwbare processen. Ook de communicatie naar de klant
toe wordt dan uitgebreid getest, zowel met betrekking tot de
klantenservice als met de duidelijkheid van de algemene
voorwaarden en andere kleine letters.

Garanties
Erkende bedrijven die zijn aangesloten bij een vakvereniging
geven vaak betere garantieregelingen dan bedrijven die niet
erkend zijn, maar hier zijn ook zeker uitzonderingen op te vinden.
Een goede garantieregeling voor vloerverwarming bestaat uit de
volgende onderdelen. 50 jaar garantie op de buizen en daarvan 10
jaar garantie op gevolgschade. 5 jaar garantie op de installatie en
de verdelerpomp.

Keurmerken en garanties
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Hieronder wordt een tabel weergegeven die de kosten van
vloerverwarming weergeeft. Dit zijn geen vaste prijzen.

De kosten
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Korte terugverdientijd
In het meest ideale geval is het mogelijk om de
terugverdientijd van vloerverwarming te beperken tot een
periode van 10 – 15 jaar (gemiddeld). Om dit te kunnen
realiseren dient er echter niet alleen rekening te worden
gehouden met het systeem op zich, maar ook met de ruimte
waarin deze wordt toegepast. Alleen in een goed geïsoleerde
ruimte kan een zo optimaal mogelijk rendement worden
behaald. Bekijk ook het beste isolatie soort met het hoogste
rendement namelijk: spouwmuurisolatie.

Met vloerverwarming bespaar je jaarlijks zo’n 180 m3 gas. Als
we uitgaan van een gasprijs van 0.65 eurocent per m3 gas
(prijspijl 2014; incl btw en energiebelasting) dan kom je uit
op een gemiddelde jaarlijkse besparing van 117 euro. De prijs
van vloerverwarming hangt geheel af van jouw wensen. Zo is
het goedkoper om vloerverwarming te laten infrezen dan
vloerverwarming op matten te kopen. Na het breakeven punt
(ongeveer 10- 15 jaar) heb je je geld terugverdient en blijf je
nog steeds geld besparen. Belanrijk om te weten is dat je het
meeste rendement toch echt behaalt als je huis goed is
geïsoleerd, denk aan dakisolatie, spouwmuurisolatie en
vloerisolatie.

Rendement en terugverdientijd
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Afsluiting

Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou
uit de regio! Vraag hier offertes aan.

Wil je ook spouwmuurisolatie laten plaatsen? Gebruik
onze checklist! Zo vergeet je niks tijdens het gehele
proces.
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https://www.vloerenverwarming.nl/offertes-aanvragen/?postcode=
https://www.zonnepanelen-info.nl/offerte/?postcode=
https://www.vloerenverwarming.nl/wp-content/uploads/2020/11/Checklist-vloerenverwarming.pdf

