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UW WONING 
DUURZAAM VERWARMEN 

IN DRIE STAPPEN

ISOLEER UW WONING

GA NAAR LAGE 
TEMPERATUUR-
VERWARMING

KIES EEN DUURZAME WARMTEBRON

1 2

3

WONING 
GOED 

GEÏSOLEERD ?

Nee, maar mijn 
verwarmingssysteem is 
aan vervanging toe. 

Voor een 
niet-geïsoleerde 
woning zijn er 

GEEN 
ENERGIE-EFFICIËNTE 

verwarmingsopties

JA

Disclaimer: het advies houdt rekening met de  
beleidslijnen, technologieën, energietarieven ... 
van 2020.

PLAATSELIJKE 
VERWARMING

LAGE 
TEMPERATUUR-
VERWARMING

ZUINIGER, SLIMMER
EN GROENER TEGEN 

2050

isoleer grondig 
en volledig.

TO DO
Kies een
plaatselijke
lucht-lucht
warmtepomp

TO DO

CENTRALE 
VERWARMING

bv. : elektrisch, kachel
GEEN LAGE 

TEMPERATUUR-
VERWARMING

bv. : klassieke 
radiatoren

- Check of u grotere 
  radiatoren of 
  ventiloconvectoren 
  nodig hebt.
- Breekwerk gepland? 
  Denk aan vloer- 
  of wandverwarming.

TO DO

Als u overschakelt op centrale 
verwarming hebt u meer 
opties, ook voor warm water.

UW WONING IS 
KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST

NEE

Contacteer architect, renovatie-adviseur, installateur of 
energiedeskundige voor een professionele aanpak of ga 
naar uw lokaal Energiehuis. 

NEE JA

PLANT U 
ISOLATIE-
WERKEN ?

U HEBT ...

bv. : elektrisch, kachel

Hybride warmtepomp
of een 
condensatieketel

U HEBT ...

PLAATSELIJKE 
VERWARMING

CENTRALE 
VERWARMING

TO DO
Maak plannen 
voor de 
toekomst.

WARMTEPOMP
HYBRIDE

WARMTEPOMP
(GAS)

WARMTENET PELLETKETELAARDGAS-
KETEL

KLIMAAT

TOEKOMST-
GERICHT*

KOSTEN

*technologieën die momenteel in ontwikkelingsfase zijn, worden niet   
opgenomen in deze lijst.

TIJDELIJKE 
OPLOSSINGEN 

Uw woning 
is klaar voor 

stap 2.

Ga verder 
naar stap 3.

Maak uw keuze op basis van de volgende afwegingen.

Kies een 
toestel met
hoog rendement.

bv. : vloer-
verwarming

TIJDELIJKE OPLOSSINGEN

Let op ! Sinds 2022 kunt u geen stookolieketel meer plaatsen
als een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is,
en bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.

Houtverbranding zorgt voor schadelijke luchtverontreiniging

Grote prijsstijging voor gas sinds eind 2021


