44 Woningen De Omloop te Utrecht
Energieopwekkingsysteem

Comfortabel en gasloos wonen
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Zorgeloos genieten in een woning voorzien van een comfortabel en toekomstbestendig energieopwekkingsysteem.
Wat betekent dat voor jou als bewoner? In deze brochure vertellen wij daar meer over.

Energieopwekkingssysteem
De woningen zullen worden uitgevoerd met een PVT warmtepompsysteem van Triple Solar.
Triple Solar is de uitvinder van het innovatieve PVT-warmtepomppaneel en van de PVTwarmtepomp. Hiermee is het mogelijk om een woning op duurzame wijze van warmte,
koeling, warm tapwater en elektriciteit te voorzien. Zónder gas. En dat in alle seizoenen, 24
uur per dag. Er zijn inmiddels duizenden woningen in binnen- en buitenland aangesloten
op een Triple Solar-systeem.

Laag energieverbruik

Duurzaam

Het Triple Solar-systeem
gaat zeer zuinig om met de
opgewekte elektriciteit. De SPF
(ook wel SCOP genoemd) is de
maat voor energie-efficiëntie op
jaarbasis. Voor ruimteverwarming
is een SPF van 5,6 haalbaar, voor
warm tapwater is dat een SPF
van 3,8.

Het Triple Solar-systeem
leidt tot lage energiekosten en
vraagt minimaal onderhoud.
De panelen zijn gemaakt van
Europese componenten,
hebben een lange levensduur
(>25 jaar), geen impact op de
omgeving en zijn volledig
recyclebaar.

Hoog wooncomfort

Zonne-energie

Triple Solar zorgt voor groot
woonplezier. De warmtepomp
en de boiler zijn van hoge
kwaliteit en net zo stil als een
koelkast.
Buiten is vanzelfsprekend
helemaal geen geluid hoorbaar. Is
er behoefte aan koelte, dan kan
dat ook door overdag actief te
koelen met de zelf opgewekte
zonne-energie.

De Triple Solar PVT-panelen zijn
fraai in te passen en kunnen,
waar fysiek mogelijk, worden
aangevuld met gewone PVpanelen om opwekking van
extra zonne-energie mogelijk te
maken.
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Kenmerken
op een rij

Wat is een PVT-paneel?
De voorkant van het PVT-warmtepomppaneel (afgekort PVTpaneel) bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in
elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die zorgt
voor de bronenergie voor de speciale PVT-warmtepomp. Het PVTpaneel onttrekt energie uit de buitenlucht, uit zonlicht en uit
daglicht. In alle seizoenen, 24 uur per dag, ook als het bewolkt is
of als vriest.

Waarom
een PVT-systeem?
▪ Hoog rendement en daardoor lage elektriciteitskosten
▪ Geen buitenunit, zoals bij de lucht/water-warmtepomp,
en daarmee geen geluidsoverlast
▪ Duurzaam, met zorgeloze leveringsperiode van 15 jaar
▪ Technisch verwachte levensduur van 30 jaar mogelijk
▪ Werkt thermisch 24 uur per dag, dus ook ’s nachts en bij
bewolking
▪ Het systeem is uitbreidbaar met extra pv-panelen om te
voorzien in elektriciteitsbehoefte.
▪ Onderhoudsarm en derhalve weinig overlast.
▪ Volledig recyclebaar
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Kwaliteitskeurmerken
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22 woningen vlakbij het station van Delft, waarvan de bewoners gezamenlijk hebben gekozen voor
PVT-panelen

PVT-warmtepomp all-electric
Het all-electric Triple Solar-systeem
bestaat uit minimaal de PVTwarmtepomp, een 200-liter RVSboiler en een set van PVT/PVpanelen op het dak. Afhankelijk van
de grootte van de woning zal er een
dubbele of grotere warmtepomp
met extra PV(T) panelen en een
buffer geïnstalleerd worden om
voldoende warmte te kunnen
leveren.

De warmtepomp neemt weinig
plaats in en is licht in gewicht.
De bijbehorende 200-liter
boiler voor warmwater heeft
voldoende inhoud om comfortabel
tedouchen, is licht in gewicht en
gemaakt van onderhoudsvrij RVS.
De installatie is te bedienen met
een eenvoudige thermostaat.

De Triple Solar PVT-warmtepomp heeft
de modernste technologie met het
natuurlijke koudemiddel propaan en
gaat zeer zuinig om met de opgewekte
elektriciteit.

De warmtepomp
maakt nauwelijks geluid,
vergelijkbaar
met een koelkast

Voorbeeld van een
standaardopstelling
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Voorbeeld van een opstelling met een dubbele
warmtepomp in een bestaande woning

Nieuwbouw
Nieuwbouw vraagt om een
variatie aan oplossingen.
Het gekozen verwarmingssysteem is vaak afhankelijk van
de gemeente waar gebouwd
wordt of van de eisen aan de
locatie. Dichte bebouwing in
de stad vraagt om andere
oplossingen dan de ruimeopzet
van het platteland.

Hieronder een voorbeeld van het naastgelegen project
Ronduit in Utrecht waar Triple Solar een woonblok van
40 woningen heeft uitgerust met een individuele
warmtepomp met op het dak de PVT-panelen,
aangevuld met PV-panelen.
De eis was een energieleverend gebouw. Er kon
niet geboord worden en er waren geluidseisen
vanwege de gewenste rust in de gemeenschappelijke
binnentuin.

Project Ronduit Utrecht - 40 energieleverende woningen
met PVT-panelen als bron, aangevuld met gewone PV-panelen

BENG

Triple Solar scoort erg goed in
BENG vanwege de goede
rendementen op verwarmen,

warm tapwater en demogelijkheid om actief te koelen.
Dat laatste is nodig om de
temperatuuroverschrijding in
juli (TO-juli) te voorkomen.
Alle waarden zijn vastgelegd in
een gelijkwaardigheidsverklaring.
juni 2022
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BENG staat voor Bijna Energie
Neutraal Gebouw en is denieuwe
norm voor de berekening van
de energieprestatie voor de
nieuwbouw.

Wat doet INNAX
Wij investeren in de aanleg en het onderhoud
van het energieopwekkingssysteem. Het is
namelijk ons eigen systeem en we willen dat
die het lang goed blijft doen.

Waar ben jij verantwoordelijk voor?
Het vloerverwarmingssysteem inclusief thermostaat
is van jou. Jij bent dus zelf verantwoordelijk voor het
goed functioneren hiervan.

Zekerheid dankzij vast bedrag per maand

Kosten voor service en onderhoud zijn in dit
bedrag inbegrepen. Wij blijven eigenaar van
het systeem.
Is hier iets mis mee? Dan staat onze
servicedesk voor je klaar om je te helpen.

Het huurbedrag voor de apparatuur blijft gelijk, er
vindt jaarlijks een indexering of inflatiecorrectie
plaats conform de CPI.
Na een looptijd van 15 jaar is de installatie geheel
van jou. Tussentijds kan de installatie tegen de
dagwaarde worden overgenomen.
Bij keuze voor koop of overname gedurende de
looptijd, komt de installatie volledig in jouw bezit.
Standaard fabrieksgaranties blijven van toepassing.
Om garanties te behouden en een goed
functionerend systeem te waarborgen is het
verstandig om een onderhoudscontract af te sluiten.
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Wanneer je met ons een contract afsluit weet
je wat je maandelijkse kosten gaan zijn. We
hanteren vaste tarieven voor het gebruik van
onze apparatuur.

Je maandbedrag bestaat uit de kosten voor
service/vastrecht (een vast bedrag) en de huur van
de apparatuur. Onze tarieven zijn getoetst op
marktconformiteit zoals bijvoorbeeld de tarieven van
de ACM. Dit om te voorkomen dat je te veel
betaald.

Belangrijke vragen
Hoe werk een warmtepomp?

Werkt PVT ook in de winter?

De warmtepomp werkt als een
koelkast met een

Jazeker. Triple Solar warmtepomppanelen winnen niet alleen
warmte uit zonlicht, maar vooral uit de buitenlucht. Het paneel
onttrekt warmte uit de buitenlucht tot een buitentemperatuur van
-10 °C. Zakt de temperatuur lager, dan voorziet de warmtepomp
tevens in elektrische bijverwarming.

compressor, waarbij
de binnenkant van de
koelkast vergelijkbaar is met het
PVT-paneel en de achterkant van
de koelkast vergelijkbaar is
met je vloerverwarming. Jouw
woning is hierdoor
comfortabel te verwarmen.

Heb ik voldoende warm water om te douchen
De woning krijgt een warmtapwater boiler van 200 liter in plaats van normaal 150 liter. Met deze boiler kan je een
lange tijd douchen, maar de douchetijd is wel afhankelijk van de grootte van de douchekop.
Met een 200-liter boiler geldt, in combinatie met een :
• Bespaar douche van 6 liter per minuut
: 6 douchebeurten van 8 minuten
• Normale douche van 8 liter per minuut

: 4 douchebeurten van 8 minuten

• Luxe douche van 10 liter per minuut

: 3 douchebeurten van 8 minuten

Het is mogelijk om een extra grote boiler te plaatsen. Zie hiervoor de optielijst
Kan ik ook koelen en hoe
werk dat?
Ja dat kan! Het energieopwekkingssysteem levert zomers koeling
van circa 18 graden aan de vloer. Hiermee kan de ruimte tot een
aantal graden onder de buitentemperatuur worden gekoeld.
Vloerafwerkingen kunnen de afgifte beïnvloeden. Bij het kiezen van
een vloerafwerking is een lage warmteweerstand van belang. De
warmte en koude van de vloerleidingen moet de ruimte goed
kunnen bereiken. Steenachtige afwerking werkt het beste, maar
ook linoleum/marmoleum en PVC vloeren zijn hiervoor geschikt.

Vloerafwerkingen voorzien van
dit logo zijn veelal geschikt.
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Wie is eigenaar van het
systeem
Het energieopwekkingssysteem
is van INNAX. De warmtepomp
inclusief boilervat en PVT
panelen huur je voor een vast
bedrag per maand. Wil je het
systeem liever kopen? Dan is dat
mogelijk. Vraag naar de
mogelijkheden

Monitoring
Voor de bewoner

Voor INNAX

Voor Triple Solar

De bewoner wil natuurlijk weten
of zijn warmtepomp goed werkt
en wil daarom inzage krijgen in
de verbruikskosten.

Wij kunnen meekijken of de
warmtepomp goed werkt en of
de prestaties naar behoren
zijn. Tevens krijgen wij een seintje
wanneer er preventief onderhoud
gedaan moet worden.

Wij kijken desgewenst mee en
geven advies aan de gebruiker.
Deze inzage in de installatie geeft
meer zekerheid en biedt garantie
op een goede werking op termijn.

juni 2022
juli 2022
Ref 19758 V1.1

Monitoring opbrengst zonneenergie
Mocht je meer inzicht willen in
opbrengst van de zonnepanelen
en/of uitbreiding daarvan, zijn
hiervoor verschillende
mogelijkheden. Zie hiervoor de
optielijst

Tarieven
Tarieven (incl. BTW peildatum januari 2022)

Service, onderhoud, vastrecht
Huur warmtepomp

Woning <90m2
Kavel 13-20 en 27-44
€ 35,-€ 95,--

Woning >90m2
Kavel 1-12 en 21-26
€ 35,-€ 115,--

Maandelijkse bedrag per woning all-in

€ 130,--

€ 150,--

Het maandelijkse tarief is inclusief:
•
Onderhoud- en beheer;
•
Storingen;
•
Vervangingen.
Als geen BTW verschuldigd is dan zijn de bedragen zonder BTW
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Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI alle huishoudens) zoals
vastgesteld door het CBS (basisjaar, 2015 = 100).

Opties
Opties (maandelijks huurbedrag incl. BTW peildatum januari 2022)
Woning <90m2

Woning >90m2

Kavel 13-20 en 27-44

Kavel 1-12 en 21-26

€ 3,90

€ 3,90

€ 6,35

€ 6,35

Optie 2b 1 stuks extra PV panelen a 400 Wp op schuin dak inclusief
€ 6,65
uitbreiding omvormer [2]

€ 6,65

Optie 3a Monitoring PV panelen inclusief micro omvormers bij
€ 7,85
standaard opstelling [3]
Optie 3b toeslag monitoring PV panelen inclusief micro omvormers per
€ 1,00
extra gekozen PV-paneel (optie 2 in combinatie met optie 3) [3]

€ 9,85

[1]

Optie 1 Warmtapwater boiler vergroten naar 300 liter.
Optie 2a 1 stuks extra PV paneel a 400 Wp op plat dak
inclusief uitbreiding omvormer [2]

€ 1,00

[1] Indien de opstellingsruimte het toelaat. Dit zal individueel bekeken moeten worden.
[2] Mogelijkheden zullen afhankelijk van getoonde interesse in totaliteit moeten worden beoordeeld in relatie
tot beschikbaar dakoppervlak.
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[3] Woningen > 90m2 krijgen standaard minimaal 5 PV(T) panelen.
Woningen < 90m2 krijgen standaard minimaal 4 PV(T) panelen.

Overname
Overname (bedrag incl. BTW)

Woning <90m2

Woning >90m2

Kavel 13-20 en 27-44

Kavel 1-12 en 21-26

n.v.t. [1]

€ 25.840,--

[1]

€ 25.840,--

2 jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 24.116,--

3e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 22.393,--

n.v.t. [1]

€ 20.669,--

5 jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 18.946,--

6e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 17.222,--

7e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 15.499,--

8e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 13.775,--

9e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 12.052,--

10e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 10.328,--

11e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 8.605,--

12e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 6.881,--

13e jaar naar oplevering

n.v.t. [1]

€ 5.158,--

n.v.t. [1]

€ 3.434,--

n.v.t. [1]

€ 2.500,--

Overname bij levering Woning Het gehele PVT warmtepomp
systeem inclusief boiler, omvormer en PVT panelen.
1e jaar naar oplevering
e

n.v.t.

e

4 jaar naar oplevering
e

e

14 jaar naar oplevering
e

15 jaar naar oplevering
[1] Vanwege projectvoorwaarden is overname pas naar oplevering mogelijk.

Het genoemde overname bedrag is gebaseerd op de investering en is exclusief eventuele opties, notariskosten en
overdrachtsbelasting.
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Afkoopsom per jaar te verminderen met 6,67% tot een minimaal overnamebedrag van € 2.500,--

Opties bij overname
Opties (bedrag incl. BTW)

Woning <90m2

Woning >90m2

Kavel 13-20 en 27-44

Kavel 1-12 en 21-26

n.v.t.

€ 415,--

n.v.t.

€ 672,--

Optie 2b 1 stuks extra PV panelen a 400 Wp op schuin dak inclusief
n.v.t.
uitbreiding omvormer [2]

€ 705,--

Optie 3a Monitoring PV panelen inclusief micro omvormers bij
standaard opstelling [3]
Optie 3b Toeslag monitoring PV panelen inclusief micro omvormers
per extra gekozen PV-paneel (optie 2 in combinatie met optie 3) [3]

n.v.t.

€ 1044,--

n.v.t.

€ 106,--

[1]

Optie 1 Warmtapwater boiler vergroten naar 300 liter.
Optie 2a 1 stuks extra PV paneel a 400 Wp op plat dak
inclusief uitbreiding omvormer [2]

[1] Indien de opstellingsruimte het toelaat. Dit zal individueel bekeken moeten worden.
[2] Mogelijkheden zullen afhankelijk van getoonde interesse in totaliteit moeten worden beoordeeld in relatie
tot beschikbaar dakoppervlak.
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[3] Woningen > 90m2 krijgen standaard minimaal 5 PV(T) panelen.
Woningen < 90m2 krijgen standaard minimaal 4 PV(T) panelen.

