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Even voorstellen

▪ oprichting in 1995 (23 jaar), vestiging in Delft (60 medewerkers)

▪ ontwikkeling, productie, verkoop, projectleiding, servicedienst

▪ levering aan installatiebranche

▪ BRL certificering 6000-21

▪ warmtepompen, bodemwarmtewisselaars, vloerverwarming



Woningen

ELGA lucht/water (hybride) warmtepomp bestaande 

bouw combinatie met alle bestaande CV-ketels.

TOROS VISION brijn/water-water warmtepomp voor 

grondgebonden systemen nieuwbouw (all electric)

Utiliteit

AQUATOP brijn/water-water warmtepomp grondgekoppeld

utiliteit nieuwbouw (all electric)

ROBUR gasabsorptiewarmtepomp utiliteitsbouw 

bestaande bouw (hybride) 

LORIA lucht/water warmtepomp voor bestaande en 

nieuwbouw woningen (all electric)

Ons assortiment 



Aardgasvrije voorbeelden



Verschuiving

• Matige isolatie

• 60 tot 90 graden aanvoertemperatuur

• Geen behoefte aan koeling

• Weinig behoefte aan extra ventilatie

• Zeer goede isolatie

• Maximaal 35 graden aanvoertemperatuur

• Behoefte aan koeling

• Behoefte aan ventilatie



Verschuiving

• Gasketel

• Radiatoren

• Weinig behoefte aan koeling

• Eventueel mechanische ventilatie

• Warmtepomp of warmtenet

• Vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren

• Koeling met warmtepomp

• Ventilatie met WTW



Leveringsomvang EPC 0,4

▪ Goed geïsoleerde woning

▪ HR++ glas

▪ Mechanische ventilatie, natuurlijke toevoer

▪ Gasketel

▪ Radiatoren en/of vloerverwarming



Leveringsomvang anno 2018?

▪ Zeer goed geïsoleerde woning

▪ HR++ of Triple glas

▪ Vloerverwarming of LTV radiatoren

▪ Warmtepomp – grondgekoppeld of lucht/water of ?

▪ HR WTW ventilatiesysteem

▪ Douche WTW

▪ PV panelen

▪ Onderhoud

▪ Instandhouding

▪ Monitoring

▪ Prestatiegarantie

▪ Financiering

▪ Klantenservice



Situatie bepalend

(Half)vrijstaande 

woning

Rijwoning Appartement 

tot 6 etages

Hoogbouw vanaf 6 

etages

Zonneboiler Geschikt Geschikt Lange 

warmwater-

leidingen

Ongeschikt

PV Geschikt Geschikt Geschikt, ook 

PV langs gevel

Geschikt, vooral PV 

langs gevel

Luchtwarmtepomp Geschikt Plaatsing 

buitenunit vergt 

aandacht

Plaatsing 

buitenunit vergt 

aandacht

Plaatsing buitenunit 

vergt aandacht

Bodemwarmtepomp Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt

Boosterwarmtepomp Geschikt voor warm 

tapwater

Geschikt voor 

warm tapwater

Geschikt voor 

warm tapwater

Geschikt voor warm 

tapwater

Open bodembron (wko) Hoge 

aansluitkosten

Geschikt, mits 

veel afnemers

Geschikt Geschikt

Warmtenet lage 

temperatuur

Hoge 

aansluitkosten

Geschikt, mits 

veel afnemers

Geschikt Geschikt

Warmtenet 

middentemperatuur

Hoge 

aansluitkosten

Geschikt, mits 

veel afnemers

Geschikt Geschikt

Warmtenet hoge 

temperatuur

Ongeschikt met 

BENG

Ongeschikt met 

BENG

Ongeschikt met 

BENG

Ongeschikt met BENG

Hernieuwbare 

brandstoffen

Optie is nog in 

ontwikkeling

Optie is nog in 

ontwikkeling

Optie is nog in 

ontwikkeling

Optie is nog in 

ontwikkeling



Dilemma projectontwikkelaar

Delft, Schoemaker Plantage

Van Teijenstraat 9

Woonhuis

115 m2

Vraagprijs: EURO 380.000,-

Delft, Schoemaker Plantage

Van Teijenstraat 11

Woonhuis

115 m2

Vraagprijs: EURO 420.000,-



Meerkosten aardgasvrij

Meerkosten aardgasvrije woning (eventueel NOM):

• Lucht/water warmtepomp met ISDE subsidie € 4.000,- inc installatie  

• 24 zonnepanelen € 8.000,-

• WTW ventilatie € 3.000,-

of

• Water/water grond warmtepomp met ISDE subsidie € 6.000,- inc installatie

• 20 zonnepanelen € 7.000,-

• WTW ventilatie € 3.000,-



Meerkosten aardgasvrij

Minderkosten:

• Gasaansluiting éénmalig of tarief per maand

• Gasketel € 1.500,-

• Mechanische ventilatiebox
Meerkosten aardgasvrij:

• €3.000,- tot € 7.000,- per woning

Meerkosten NOM (inclusief PV panelen):

• €13.000,- tot  €15.000,- per woning



▪ istaDES

▪ Klimaatgarant

▪ Eteck

▪ Vaanster

▪ Etc.

Financiering



Leveringsomvang anno 2018

▪ Goed geïsoleerde woning

▪ HR++ of Triple glas

▪ Vloerverwarming of LTV radiatoren (Jaga)

▪ Warmtepomp – grondgekoppeld of lucht/water

▪ HR WTW ventilatiesysteem (Brink)

▪ Douche WTW 

▪ PV panelen (Geotherm)

▪ Onderhoud

▪ Instandhouding

▪ Monitoring

▪ Prestatiegarantie

▪ Financiering

▪ Klantenservice

Partners:

Bouwbedrijf/ontwikkelaar/corporatie

istaDES

Techneco



Juridisch



Aanpak istaDES

1

Plan- en 

concept-

vorming

2

Begeleiding 

ontwerp- en 

tenderfase 

3

Realisatie 

en 

oplevering

4

Beheren 

energie 

installatie

Ontwikkeling Beheer



Uitgangspunt financiering

▪ Meerkosten tov EPC = 0,4 worden in financiering meegenomen

▪ Koper of huurder betaald minder huur (lease) of EPV dan bij EPC = 0,4

▪ Bewoner/opdrachtgever kan systeem bij oplevering woning of tijdens huurperiode overnemen

▪ Onderhoud/instandhouding of prestatiegarantie voor 10 of 25 jaar

▪ Ontzorgt woningbouwcorporatie of ontwikkelaar met één aanspreekpunt

▪ Vanaf project >30 woningen



Creativiteit



Bedankt voor uw aandacht!

Techneco

Kleveringweg 9

2616 LZ Delft

telefoon: 015 219 10 00

www.techneco.nl

info@techneco.nl


