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1 Inleiding 

Naast een visuele inspectie van de woning zal een goede installateur om extra informatie vragen om 

een goed onderbouwde aanbieding te kunnen maken voor een warmtepomp. Om voorbereid te zijn 

op het verstrekken van die extra informatie is dit document opgesteld. Van dit document is zowel 

een PDF versie als ook een Word versie beschikbaar op de website van de bewonersvereniging 

Zwanenbalg. 

Naast het invullen van de bijgesloten vragenlijst zal het ook nodig zijn om kopieën van documenten 

en foto’s te maken. Maak daar samen met de vragenlijst één compleet dossier van: in een mapje of 

met een nietje of als een pdf bestand of enz.  

Indien u voldoende vertrouwen heeft in de werkwijze van de installateur, kan overwegen worden om 

dit dossier aan de installateur te verstrekken, bijvoorbeeld tijdens of aan het eind van de visuele 

inspectie.  
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2 Vragenlijst aanschaf warmtepomp 

 Contactgegevens 

Naam  
Fam. / Dhr. / Mevr. ………………………………………………………… 

Adres Zwanenbalg  …………. 
Postcode  ………….  Julianadorp 

Telefoonnummer  Vast  ……………….. 
Mobiel ……………….. 

E-mail adres   
……………………………………….. 

 

 Energie gebruik 

Gas gebruik 2019  ………… m3 
2020 ………… m3 
2021 ………… m3 

Indien beschikbaar een uitdraai van het gasgebruik per maand 
toevoegen 

Stroom gebruik exclusief 
opbrengst PV-panelen 

2019  ………… kWh 
2020 ………… kWh 
2021 ………… kWh 

Indien PV-panelen aanwezig zijn, 
hoeveel wekken deze op? 

2019  ………… kWh 
2020 ………… kWh 
2021 ………… kWh 

Zijn er andere warmtebronnen 
aanwezig?  

Houtkachel / Openhaard 
Hoe vaak wordt deze gebruikt?  ………. keer per jaar 

Wat waren de jaarlijkse 
energiekosten? 

2019  € …………  
2020 € …………  
2021 € …………  

 

 Gegevens van de woning 

Bouwjaar 
 

…..……. 
Voeg kopie bouwtekeningen toe. 

Energie label  
…….. / niet bekend 

Is de isolatiewaarde bekend? 
Zie bouwtekeningen. 

Vloer ……… m2K/W 
Gevels ……… m2K/W 
Dak  ……… m2K/W 

Hoe wordt de woning 
geventileerd? 

Natuurlijke ventilatie  ja / nee 
Mechanische ventilatie  ja / nee 
Balans ventilatie (WTW) ja / nee 

Gebruiksoppervlakte 
(zie bouwtekeningen) 

Begane grond  ………. m2 
Eerste verdieping ………. m2 
Tweede verdieping ………. m2 / niet aanwezig 
Zolder   ………. m2 / niet aanwezig 
Kelder   ………. m2 / niet aanwezig 
Garage   ………. m2 / niet aanwezig 
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 Gegevens van de woning 

Inhoud van de woning 
(zie bijvoorbeeld WOZ aanslag) 

………. m3 

 

 Gebruik van de woning 

Aantal bewoners ………. personen 

Is er vaak iemand thuis ja / nee 

Leeftijdscategorie Jonger dan 45 jaar ja / nee 
Ouder dan 65 jaar ja / nee 
Er tussen in  ja / nee 

 

 Warmwater 

Hoe wordt nu warm water voor 
douche en/of bad gemaakt? 

Combi-ketel   ja / nee 
Boiler    ja / nee 
          Inhoud boilervat: …………. liter 
Anders   ja / nee, namelijk ………………….. 

Wat is aanwezig? Spaar douche  ja / nee 
Stort douche  ja / nee 
Ligbad    ja / nee 
Jacuzzi   ja / nee 

Hoe vaak wordt er per week 
gebruik gemaakt van douche of 
bad? 

 
……………….. keer per week 

 

 Verwarming 

Wat is aanwezig? Vloerverwarming  ja / nee 
 als hoofdverwarming? ja / nee 
Wandverwarming  ja / nee 
 als hoofdverwarming? ja / nee 
Radiatoren   ja / nee 
Infrarood   ja / nee 
Anders    ja / nee, nl. …………… 
Geef op een plattegrond (schets) aan waar vloer-
/wandverwarming aanwezig is en de radiatoren staan, 
inclusief hoogte, breedte, diepte en type (zie onderstaande 
boven aanzichten) 

  
Bij vloer-/wandverwarming: Voeg per verdeler een foto toe 
waarop het aantal groepen te zien is en de eventueel 
aanwezige pomp. 
Bij elektrische vloerverwarming: voeg een foto van de 
thermostaat toe. 
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 Verwarming 

Hoe hoog is de temperatuur 
ingesteld? 

Verwarmingsketel ………. °C / onbekend 
Woonkamer  ………. °C 
Keuken   ………. °C 
Slaapkamer(s)  ………. °C / verwarming altijd uit 
Werkkamer  ………. °C / niet aanwezig 
Garage   ………. °C / geen verwarming aanwezig 

Wordt de temperatuur in de 
nacht lager ingesteld?  

ja / nee 
Zo ja, hoeveel?  ………. °C 

Zijn er ruimtes met een eigen 
temperatuur regeling? 

ja / nee 
Zo ja, hoe?   ………………………………………………… 

 

 Overige vragen 

Wilt u volledig gasloos? ja / nee 

Een warmtepomp incl. buffervat 
voor het sanitaire warm water 
bestaat uit een binnen unit (afm. 
ca. 60x60x210 cm bxdxh) en een 
buiten unit (afm. ca. 90x40x80 cm 
bxdxh). 
Waar kunnen deze geplaatst 
worden? 

Geef positie aan op een plattegrond of schets. 
In overleg met de installateur kan voor een andere positie 
gekozen worden. 

Indien gekozen wordt voor een 
extra buffervat, waar kan deze 
geplaatst worden? 

Geef positie aan op een plattegrond of schets. 
In overleg met de installateur kan voor een andere positie 
gekozen worden. 

Hoe moeten bij voorkeur de 
leidingen lopen tussen binnen en 
buiten unit? 

Geef de leidingloop aan op een plattegrond of schets. 
In overleg met de installateur kan voor een andere oplossing 
gekozen worden. 

Groepenkast Voeg een foto van de groepenkast inclusief de netaansluiting 
toe. 

Is er een elektrische auto 
aanwezig of wordt deze binnen 
afzienbare tijd aangeschaft? 

ja / nee 

 
 


