
Openbaar 

Om kosteneffectief te verduurzamen en het 

gasverbruik in bestaande woningen naar 

beneden te brengen, wordt in deze 

berekening uitgegaan van: 

• Alle woningen (behalve appartementen) set 

van 10 zonnepanelen op het dak 

• Alle label A en B woningen een all-electric 

warmtepomp en lage temperatuur 

radiatoren boven (aangenomen is dat 

beneden al vloerverwarming aanwezig is) 

• Alle label C tot G woningen isoleren tot het 

gasverbruik gelijk is aan een woning met 

label C; vervanging CV-ketel door hybride 

warmtepomp en plaatsing lage temperatuur 

radiatoren 

 

Stel dat je als huiseigenaar in 2030 duurzamer wil zijn, wat kost dat?  

Op de volgende pagina’s is dit uitgewerkt 

voor de verschillende type woningen en 

verschillende labels; dit komt neer op: 

• Investering voor individuele 

woningeigenaren (incl. subsidies) ligt 

tussen € 6k (appartement label A/B) en € 

34k (vrijstaand label E/F/G) 

• Dit betekent dat als je over 12 jaar -in 

2030- deze verduurzamingsstap zou willen 

maken, je nu tussen de € 40 en € 240 per 

maand opzij zou moeten leggen 
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Bron: Analyse Berenschot op basis van Berenschot “Verduurzaming 

gebouwde omgeving” (2017), “Routekaart hybride warmtepomp” 

(2017), “Flex-potentieel hybride warmtepomp ” (2016), 

1. All-electric warmtepompen zijn met name interessant in 

nieuwbouwwoningen, deze zijn hier buiten beschouwing 

gelaten (zie slide 31 voor overige aannames) 



Openbaar 

Tussenwoning 

Vloeroppervlak: 125 m2 

Bewoners: 3 

Appartement 

Vloeroppervlak: 92 m2 

Bewoners: 3 

Hoekwoning 

Vloeroppervlak: 125 m2 

Bewoners: 3 

2-onder-1-kap 

Vloeroppervlak: 120 m2 

Bewoners: 3 

Vrijstaand 

Vloeroppervlak: 160 m2 

Bewoners: 3 

Analyse op basis van de volgende keuzes en aannames: 

• Een voorbeeldwoning per woningtype naar RVO (2011) 

• Bewonersaantal gelijk over de verschillende woningen  

• 3 energielabelgroepen (A-B, C-D, E-F-G), gemiddeld over de groepen, bij 

ontbreken gegevens van een label dat label niet meegenomen 

• A-B woningen geen aanvullende isolatie benodigd en aangenomen dat 

vloerverwarming ten dele aanwezig is 

• Alle woningtype behalve appartementen 10 PV-panelen à 2.750 Wp totaal 

• Investeringskosten afgeleid uit meerdere bronnen 

- PV-panelen – cijfers Vereniging Eigen Huis 

- All-electric warmtepomp – Nefit, verkoopprijs + € 1.200 installatie 

- Hybride warmtepomp – cijfers Vereniging Eigen Huis o.b.v. Milieu Centraal 

• De grootte van de warmtepomp is bepaald uit het gasverbruik na eventuele 

isolatieverbetering tot niveau label C 

• Eventuele meerkosten voor het vergroten van de aansluiting niet meegenomen 

• Vervanging van de ruiten met HR++ of 3-dubbelglas niet meegenomen (deze 

investering wordt vaak alleen gedaan als het glas aan vervanging toe is) 

• Subsidiebedragen voor warmtepomp en 21% BTW-aftrek PV-panelen  

 

Verduurzaming van individuele woningen met een bepaald type 
energielabel 
 

14 Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  
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Openbaar 

Verduurzaming van appartementen vergt tussen de €6k 
en €15k aan investering per woning 
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Indicatie investeringskosten, subsidie en jaarlijkse besparing voor verduurzaming voor voorbeeldappartementen 
(gemiddeld per label-categorie over de woningen met in kleur aangegeven energielabels) 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

Hybride warmtepomp 

(2,0kW) incl. ketel 
€ 5.100 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 1.250  ±20% 

Spouwmuur- en 

vloerisolatie 
€ 2.050 ±15% 

PV-panelen  

 
€ 0 

Investering totaal € 8.400  
min € 7.100 

max € 9.650 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 1.500  

Jaarlijkse besparing € 200  

Hybride warmtepomp 

(2,0kW) incl. ketel € 5.100 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren € 1.250  ±20% 

Vloer-, spouwmuur- 

en dakisolatie € 6.500 ±15% 

PV-panelen  

 € 0 

Investering totaal € 12.850  
min € 10.900 

max € 14.750 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 1.500  

Jaarlijkse besparing € 400   

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 
All-electric 

warmtepomp (3kW) 
€ 6.500 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 650 ±20% 

Geen extra isolatie 

nodig 
€ 0 

PV-panelen  

 
€ 0 

Investering totaal € 7.150  
min € 6.050 

max € 8.200 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 1.900  

Jaarlijkse besparing € 75 

Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  



Openbaar 

Verduurzaming van tussenwoningen vergt tussen de €10k 
en €23k aan investering per woning 
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Indicatie investeringskosten, subsidie en jaarlijkse besparing voor verduurzaming voor 

voorbeeldtussenwoningen  
(gemiddeld per label-categorie over de woningen met in kleur aangegeven energielabels) 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

Hybride warmtepomp 

(3,2kW) incl. ketel 
€ 5.300 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 2.500  ±20% 

Spouwmuur- en 

vloerisolatie 
€ 2.500 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 14.500 
min € 12.300 

max € 16.650 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 800 

Hybride warmtepomp 

(3,2kW) incl. ketel € 5.300 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren € 2.500  ±20% 

Vloer-, spouwmuur- 

en dakisolatie € 8.000 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) € 4.200 ±30% 

Investering totaal € 20.000 
min € 17.000 

max € 23.000 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 1.550 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 
All-electric 

warmtepomp (3kW) 
€ 6.500 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren (boven) 
€ 1.250 ±20% 

Geen extra isolatie 

nodig 
€ 0 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 11.950 
min € 10.150 

max € 13.750 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.650 

Jaarlijkse besparing € 600 

Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  



Openbaar 

Verduurzaming van hoekwoningen vergt tussen de €10k 
en €25k aan investering per woning 
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Indicatie investeringskosten, subsidie en jaarlijkse besparing voor verduurzaming voor voorbeeldhoekwoningen 
(gemiddeld per label-categorie over de woningen met in kleur aangegeven energielabels) 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

Hybride warmtepomp 

(3,2kW) incl. ketel 
€ 5.300 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 2.500  ±20% 

Spouwmuur- en 

vloerisolatie 
€ 2.950 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 14.950 
min € 12.700 

max € 17.200 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 850 

Hybride warmtepomp 

(3,2kW) incl. ketel € 5.300 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren € 2.500  ±20% 

Vloer-, spouwmuur- 

en dakisolatie € 9.500 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) € 4.200 ±30% 

Investering totaal € 21.500 
min € 18.250 

max € 24.700 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.200 

Jaarlijkse besparing € 1.750 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 
All-electric 

warmtepomp (4kW) 
€ 6.700 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren (boven) 
€ 1.250 ±20% 

Geen extra isolatie 

nodig 
€ 0 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 12.150 
min € 10.300 

max € 13.950 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.650 

Jaarlijkse besparing € 650 

Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  



Openbaar 

Verduurzaming van 2-onder-1-kap-woningen vergt tussen 
de €11k en €29k aan investering per woning 
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Indicatie investeringskosten, subsidie en jaarlijkse besparing voor verduurzaming voor voorbeeld 2-onder-1-kap-

woningen  
(gemiddeld per label-categorie over de woningen met in kleur aangegeven energielabels) 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

Hybride warmtepomp 

(5kW) incl. ketel 
€ 5.600 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 3.750  ±20% 

Spouwmuur- en 

vloerisolatie 
€ 3.600 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 17.150 
min € 14.550 

max € 19.700 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 800 

Hybride warmtepomp 

(5kW) incl. ketel € 5.600 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren € 3.750  ±20% 

Vloer-, spouwmuur- 

en dakisolatie € 11.500 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) € 4.200 ±30% 

Investering totaal € 25.050 
min € 21.300 

max € 28.800 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 1.650 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 
All-electric 

warmtepomp (6kW) 
€ 7.100 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren (boven) 
€ 1.875 ±20% 

Geen extra isolatie 

nodig 
€ 0 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 13.150 
min € 11.200 

max € 15.100 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.650 

Jaarlijkse besparing € 700 

Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  



Openbaar 

Verduurzaming van vrijstaande woningen vergt tussen de 
€11k en €34k aan investering per woning 
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Indicatie investeringskosten, subsidie en jaarlijkse besparing voor verduurzaming voor voorbeeld vrijstaande 

woningen  
(gemiddeld per label-categorie over de woningen met in kleur aangegeven energielabels) 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 

Hybride warmtepomp 

(5kW) incl. ketel 
€ 5.600 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren 
€ 3.750  ±20% 

Spouwmuur- en 

vloerisolatie 
€ 5.000 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 18.550 
min € 15.750 

max € 21.300 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 1150 

Hybride warmtepomp 

(5kW) incl. ketel € 5.600 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren € 3.750  ±20% 

Vloer-, spouwmuur- 

en dakisolatie € 16.000 ±15% 

PV-panelen  

(2.750 Wp) € 4.200 ±30% 

Investering totaal € 29.550 
min € 25.100 

max € 33.950 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.250 

Jaarlijkse besparing € 2.300 

A
 B
 C
 D
 E
 F G

 
All-electric 

warmtepomp (7kW) 
€ 7.250 ±15% 

Lage temperatuur 

radiatoren (boven) 
€ 1.900 ±20% 

Geen extra isolatie 

nodig 
€ 0 

PV-panelen  

(2.750 Wp) 
€ 4.200 ±30% 

Investering totaal € 13.350 
min € 11.350 

max € 15.350 

Subsidie (WP en BTW 

aftrek PV-panelen) 
€ 2.650 

Jaarlijkse besparing € 700 

Bron: Analyse Berenschot op basis van RVO “Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande Bouw”, Ecofys “De systeemkosten van 

warmte voor woningen” (2015), Nationaal Solar Trendrapport 2018, Energiebesparendoejenu.nl, Nefit, warmteservice.nl  
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