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In jouw woning in Amstelveen mag InWarmte het energiesysteem 
verzorgen. Met dit systeem leveren we jou lokale duurzame bronwarmte 
voor ruimteverwarming en warm tapwater. Daarnaast leveren we koude uit 
de bodem, zodat je je woning in warme maanden kunt verkoelen. Zo ben je 
voorbereid op de toekomst en altijd verzekerd van duurzame warmte.

Onze visie
Wij vinden dat de warmtemarkt beter, slimmer en duurzamer kan. Bovendien vinden we 

dat iedereen gebruik kan maken van duurzame en betaalbare warmte. Daarom zijn wij 

aan de slag gegaan in jouw woonwijk!

Waarom een duurzaam energiesysteem?
Voor nieuwbouw geldt sinds 1 juli 2018 een aardgasverbod. Dat is maar goed ook, 

want bij de verbranding van gas komt CO2 vrij, een broeikasgas. Broeikasgassen 

zorgen dat zonnewarmte gevangen blijft in de dampkring, waardoor de aarde 

opwarmt.

Wat doen we en hoe pakken we dat aan?
InWarmte levert daarom duurzame warmte en koude. Dat doen wij door gebruik 

te maken van slimme duurzame installaties, zoals warmtepompen, bodem- of 

luchtwarmtebronnen en zonnepanelen. Zo kunnen woningen duurzaam en 

energiezuinig gebouwd worden. En hierbij leveren we de service die daarbij hoort, zodat 

je altijd terecht kunt voor vragen over jouw energiesysteem.
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Energieneutraal wonen met InWarmte
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Jouw energiesysteem

Hoeveel energie verbruikt de warmtepomp?
De warmtepomp is elektrisch aangesloten op de meterkast. Jouw totale elektraverbruik 

bestaat dus uit huishoudelijk verbruik zoals koken, verlichting, de wasmachine etc. en het 

elektraverbruik van de warmtepomp. Deels is het totale elektraverbruik dus afhankelijk 

van hoeveel warmte en warm water je afneemt. Voor het koelen van de woning is bijna 

geen elektra nodig. Er is dan alleen hulpenergie nodig om koude in plaats van warmte 

door de vloerverwarming te laten stromen.

Voorbeeld verbruik
Hieronder hebben we een voorbeeldberekening gemaakt van het elektraverbruik van 

de warmtepomp op basis van een woning met gemiddelde warmtebehoefte voor 

ruimteverwarming en warm tapwater.

Storing
Het kan voorkomen dat de warmtepomp een storing aangeeft of dat je vermoedt dat 

de warmtepomp niet goed werkt. Je kunt storingen altijd doorgeven via 085 - 401 49 35 

(lokaal tarief ).

InWarmte is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie tot en met 

de warmtepomp. Bij vragen over of storingen in jouw binneninstallatie (zoals de 

vloerverwarming, kamerthermostaat of het ventilatiesysteem) verzoeken wij je om 

contact op te nemen met jouw verhuurder.

Meer informatie? Ga naar www.inwarmte.nl/deconnectie

Jouw woning is aangesloten op collectieve warmte uit een WKO-
installatie voor ruimteverwarming en warm tapwater. De individuele warmte-
pomp zorgt ervoor dat deze bronwarmte verder wordt verwarmd. We leggen 
graag aan je uit hoe het energiesysteem werkt.

Hoe werkt de warmtepompinstallatie?
De warmtepomp in jouw woning is aangesloten op een centraal WKO (warmte koude 

opslag) systeem. Met onze WKO leveren wij bodemwarmte. De warmtepomp gebruikt 

deze warmte als bron om warmte te maken voor ruimteverwarming en warm water.

Koelen in de zomer
Tijdens de zomerperiode is het relatief koude water uit de bodem geschikt om jouw 

woning te koelen. Daarvoor hoef je enkel de instelling op de hoofdthermostaat 

te veranderen van verwarmen naar koelen. Hiervoor hebben we de ‘Handleiding 

omschakelen verwarmen en koelen’ gemaakt. Als je de koeling hebt aangezet, kun je 

gewoon gebruik blijven maken van warm water.

Instellingen warmtepomp
De warmtepomp is tijdens de bouw precies afgesteld op jouw woning en werkt volledig 

automatisch. De temperaturen kun je instellen via de hoofdthermostaat. Het is dan ook 

niet nodig om de instellingen van de warmtepomp te veranderen. Het kan mogelijk zelfs 

de werking daarvan negatief beïnvloeden. Ook raden we aan om de warmtepomp alleen 

te resetten met goedkeuring van de servicepartij.

Vast maandbedrag
Voor de (bron)warmte en koude betaal je een vast maandbedrag. In dit bedrag zijn de 

kosten voor vervanging en onderhoud inbegrepen. De hoogte van dit maandbedrag 

is alleen afhankelijk van de aansluitcapaciteit en niet van de hoeveelheid koude en 

bronwarmte die wordt gebruikt. Het maandbedrag voor jouw woning vind je op het 

tarievenblad.
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Basis Zachte winter Koude winter

Elektriciteit
Ruimteverwarming kWh 499 399 598
Warm tapwater kWh 919 919 919
Totaal elektrisch kWh 1.418 1.318 1.518

http://www.inwarmte.nl/deconnectie
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