ONDERNEMEN MET CUMELA - BEDRIJFSPANDEN

Nieuwe technieken
helpen
BEDRIJFSPANDEN
VOORDELIG VERWARMEN

Veel ondernemers zijn op zoek naar de beste alternatieve manieren om hun bedrijfsgebouwen
te kunnen verwarmen. Een hele zoektocht in deze tijd, waarbij ondernemers zelf van het gas
af willen en je bij nieuwbouw verplicht gasloos moet bouwen. Wij helpen je om deze lastige
materie en de verschillende (nieuwe) opties met bijbehorende kosten helder te krijgen.

‘VEELAL IS VOOR EEN
WERKPLAATS EEN
VLOERVERWARMING
DIE DE KOU UIT DE
LUCHT HAALT
VOLDOENDE’

De gemiddelde cumelaondernemer wil graag zijn
kantoor en de werkplaats verwarmen. De warmtebehoefte in de werkplaats is relatief beperkt.
Veelal is een vloerverwarming die de kou uit de
lucht haalt voldoende. Het is helemaal een optimale uitkomst wanneer er ook nog op de grond
wordt gesleuteld. Het voordeel is dat de vloerverwarming in de werkplaats ook kan worden doorgetrokken naar het kantoor. Het verwarmen van
een kantoor voor middel van vloerverwarming
gaat tegenwoordig heel goed. De warmte voor de
vloerverwarming kan op verschillende manieren
worden geleverd. Dit kan traditioneel via een
cv-ketel op gas, alleen mag dit bij nieuwbouw
niet meer. Wat dan overblijft, zijn een elektrisch
cv-ketel en een warmtepomp.

ELEKTRISCHE KETEL
Een elektrische ketel is een ketel die stroom gebruikt om water te verwarmen. Dit wordt wel
eens toegepast in panden die gasloos moeten
worden verwarmd en waar een warmtepomp niet
passend is. Je moet dan denken aan panden waar
een beperkte vraag naar energie is. Een elektrische ketel kun je vergelijken met een traditionele
ketel die op gas draait, alleen gebruik je nu stroom
in plaats van gas. Ze verwarmen beide het water.
In principe verwarmt een boiler ook water, maar
een slimme boiler in combinatie met zonnepanelen legt een overschot aan opgewekte stroom
vast in warm water. Je hebt dan tegen lage kosten een vat warm water. In de winter is dit echter
onvoldoende en moet je gaan bijverwarmen met
gas of stroom. Een boiler wordt vaak in het
cv-netwerk ingeplugd.

WARMTEPOMP
Als een bedrijf kiest voor een warmtepomp, kiest
het ervoor om de energie die nodig is uit de lucht
of uit de aardwarmte te halen. Deze energie wordt
afgegeven aan een lage-temperatuur-verwar-
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VOORBEELD
Stel dat je voorheen je bedrijfspand verwarmde met 3000 kuub gas per
jaar. Dit bij een kostenplaatje van € 2000,- voor een traditionele ketel
en ongeveer € 3000,- aan jaarkosten.
In een vergelijkbare situatie kun je kiezen voor een warmtepomp. Deze
pomp kost ongeveer € 15.000,- na aftrek van subsidievergoedingen.
De totale jaarkosten komen dan uit op € 1900,- per jaar. Dat zijn dan
afschrijving, onderhoud en een stroomverbruik van 9000 kWh per jaar.
Het verwarmen door middel van een elektrische cv-ketel vraagt om
een investering van € 3000,- en de totale jaarkosten komen uit op ruim
€ 2000,- per jaar. Dit laatste is inclusief afschrijving, onderhoud en een
stroomverbruik van bijna 30.000 kWh.
Uit dit voorbeeld valt op te maken dat het kantelpunt ligt bij een gebruik van 3000 kuub gas. Dan zijn de jaarlijkse kosten van een warmtepomp gelijk aan die van de elektrische cv. Is er nog meer energie nodig,
dan wordt het voordeel van de warmtepomp steeds groter. In 2022 is
de subsidie op warmtepompen hoger en zal de startinvestering daardoor nog lager uitkomen.
Op jaarbasis heeft de warmtepomp in het voorbeeld 9200 kWh nodig.
Een gedeelte van de stroom komt uit eigen energieopwekking en een
ander deel wordt alsnog afgenomen van de netbeheerder. 10.000 kWh
staat gelijk aan een investering van € 10.000,- ofwel dertig zonnepanelen. Een bijkomend voordeel van een warmtepomp is ook dat je in de
zomer kunt gaan koelen. Een volledig elektrische ketel heeft een stroombehoefte van 30.000 kWh. De benodigde zonnepanelen vergen een investering van € 30.000,-, wat neerkomt op negentig zonnepanelen.
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mingssysteem. De warmtepomp verbruikt elektriciteit om de vloeistof rond te pompen tussen de
warmtewisselaar en het verwarmingssysteem. 1
kWh aan stroomverbruik levert 3,5 kWh op aan
warmte: dit is de zogenaamde COP-waarde.
Wanneer een warmtepomp onvoldoende warmte
uit de lucht kan halen, gaat het systeem elektrisch
bijverwarmen. Dit laatste is wat minder efficiënt,
maar zo kan in een winter toch worden voldaan
aan de vraag naar warmte. Een andere mogelijkheid is om het systeem in de winter te ondersteunen met een traditionele gasketel. We spreken
dan over een hybride warmtepomp.
Met een warmtepomp of een volledig elektrische cv-ketel neemt het stroomverbruik fors toe.
De gemiddelde stroomprijs van de netbeheerder
bedraagt voor een bedrijf ongeveer € 0,23 per
kWh. Als je ervoor kiest om de stroom voor een
groot deel zelf op te wekken, worden de kosten
voor stroom lager. Zelf opgewekte stroom kost
maar ongeveer € 0,05 per kWh. De ideale combinatie die ik in het veld terugzie, zijn dan zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp of
een elektrische cv-ketel.

ANDERSOM DENKEN
Als een bedrijf een keuze gaat maken voor een
verwarmingssysteem is het goed om ook naar de
alternatieve technieken te kijken. Je doet immers
een investering voor de komende vijftien tot twintig jaar. De investering in alternatieve technieken is
aan de voorkant substantieel hoger, maar de operationele kosten laten zien dat de nieuwe technieken gecombineerd met slimme keuzes een goede
oplossing kunnen zijn voor een juiste verwarming.
Je zou het ook andersom kunnen benaderen.
Stel dat je kosten op jaarbasis minimaal € 1100,lager zijn, wat mag je dan op jaarbasis extra investeren in de komende twintig jaar? Kortom, als
je een verbouwing overweegt, laat dan de opties
goed uitwerken voor je eigen situatie. Mocht je
vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail:
adswart@cumela.nl.

‘ALS JE EEN
VERBOUWING
OVERWEEGT, LAAT
DAN DE OPTIES
GOED UITWERKEN
VOOR JE EIGEN
SITUATIE’
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