
Energiezuinig renoveren met 
Welltherm infrarood verwarming

KAMERS

22 m2 - Keuken-Eetkamer 

14 m2 - Badkamer 

16 m2 - Slaapkamer 1

25 m2 - Woonkamer 

14 m2 - Kinderkamer 

17 m2 - Slaapkamer 2 

70 m2 - Gang beneden

3 m2 - Gasten toilet 

5 m2 - Gang boven

126 m2 - Totaal 

Voorbeeld berekening bestaande woning 126m2
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Elektrische verwarming
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Infrarood verwarming
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De vervanging van een bestaand verwarmingssysteem wordt aanbevolen wanneer dit oncomfortabel is geworden. Of in het dagelijks gebruik te duur is 

om te gebruiken of onderhouden in vergelijking met moderne verwarmingssystemen. Duizenden woningen uit de jaren 1970 en 1980 uitgerust met 

elektrische vloerverwarming of andere vormen van elektrische verwarming, behoren tot de groep Panden met inefficiënte verwarming.

We hebben een voorbeeld uitgewerkt van een woning - gebouwd in 1974 met 126 m² woonoppervlak, zonder energiebesparende maatregelen. 

Conclusie: zelfs deze huizen kunnen economisch worden verwarmd, als men vertrouwt op moderne infrarood verwarming van Welltherm.

Met Welltherm infraroodpanelen kan het geïnstalleerd vermogen worden teruggebracht van 28.000 watt naar 9.430 watt = - 66,32%

In dit voorbeeld ziet u de potentiële kostenbesparing die Welltherm infraroodpanelen kunnen bieden om verouderde elektrische verwarming te 

vervangen. De extra woonruimte en een aangenaam binnenklimaat met minder huisstof zijn naast het aantrekkelijke, onopvallende ontwerp van de 

panelen een extra verrijking voor uw wooncomfort. Overtuig uzelf!
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Het enorme energiebesparende potentieel van het vervangen van oude elektrische verwarming door moderne Welltherm infrarood panelen is 

al aangegeven. Maar hoe zit het met de investeringskosten en het verwachte jaarlijkse verbruik? Ook dat leggen wij u uit:

Om het voorbeeld huis met 126m2  woonruimte het hele jaar door te verwarmen op een comfortabele temperatuur van 22 ° C, is een 

investering van ongeveer 11.754,00 euro benodigd. Dat bedrag is samengesteld uit de aanschafprijs van de infrarood panelen (7.404,00 

euro), de prijs voor de thermostaten (1.750,00 euro), en de installatie door een elektricien (2.600,00 euro).

Wanneer we  vervolgens de lopende kosten berekenen, zullen de elektriciteitskosten voor de oude elektrische verwarming 5.443,20 euro/ jaar 

bedragen - terwijl slechts 2.395,07 euro per jaar nodig is bij de infrarood panelen. Het jaarlijkse besparingspotentieel is daarmee € 3.048,19 - 

ervan uitgaande dat beide systemen het gebouw tot dezelfde temperatuur verwarmen. In veel gevallen worden oude huizen met elektrische 

verwarming onvoldoende verwarmd om kosten te besparen. Met deze omstandigheid wordt geen rekening gehouden bij de berekening. 

Natuurlijk vereist een eerlijke kosten vergelijking vergelijkbare kamertemperatuur voor beide verwarmingssystemen.

Besparing na 
10 jaar: 
18.727,90 € 

Besparing 
na 15 jaar: 
33.968,85 € 

Jaren

l Investering terugverdient na: 3,9 Jaar

1 Aanvangs investering: 
11.754,00 € 

Alle prijzen in deze voorbeeld berekening zijn met 
de grootste zorg samengesteld. Aan de 
berekeningen kunnen echter geen rechten worden 
ontleend.  

De totale investeringskosten van 11.754,00 euro worden binnen 3,9 jaar afgeschreven door de lagere verbruikskosten. In ons voorbeeld 

bespaart u vanaf het 5e jaar na de overstap naar efficiënte infrarood verwarming jaarlijks 3.048,19 Euro!

We noemen dit besparingspotentieel de "Welltherm-energierente" - want net als bij een klassiek pensioen in de vorm van een pensioenverzekering 

met een eenmalige inleg, zult u jaarlijks profiteren van uw eenmalige investering in een zuinig verwarmingssysteem dat gedurende vele decennia zorgt 

voor lagere vaste kosten. Rekening houdend met de huidige lage spaarrente, is het project "Geld in je eigen vier muren steken" meer waard dan ooit! 

Ongeacht of u van plan bent om op jonge leeftijd een woning met elektrische verwarming te kopen of al vele jaren in een dergelijk huis woont. De overstap 

van een oud verwarmingssysteem is altijd de moeite waard. Zorg nu voor je toekomst - met je eigen energierente!

www.welltherm.nl 




