Tramdijk-Oost is een wijk waarin veel
aandacht is voor duurzaam bouwen.
De Gemeente Lemsterland heeft als eis
gesteld dat de woningen in TramdijkOost aanzienlijk zuiniger met energie
zijn dan de wettelijke norm. Naast goede
isolatie en HR++ glas zorgen warmtepompen ervoor dat deze doelstelling
wordt bereikt.

Meer comfort en koeling
Een warmtepomp levert extra comfort in uw woning.
De vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige
warmte. Radiatoren zijn niet nodig, dit is mooier en
bespaart ruimte.
Een groot voordeel van de warmtepomp is dat u uw
woning ook kunt koelen. Comfortabele verkoeling in
bijna alle vertrekken, zonder geluid of koude tocht.
En bijna gratis, want de koeling gebruikt vrijwel geen
extra elektriciteit.

Hoe werkt het?

daarbij dat de vloer ook gekoeld wordt. Naast tegels en
natuursteen zijn vele soorten tapijt mogelijk en ook sommige soorten parket en laminaat. In de technische documentatie die bij uw woning hoort, staan meer details
over de mogelijkheden.

Het verwarmingssyteem in uw woning
bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Warmtepomp: De werking van de
warmtepomp is vergelijkbaar met die van
een koelkast. Het toestel gebruikt elektriciteit en produceert warmte en koude.
De warmtepomp verwarmt de woning
en maakt warm water. De koude wordt
afgevoerd naar de bodem

Wat kost het?
Aanschaf: De aanschafprijs en de installatiekosten van de warmtepomp en de bodemwisselaar zijn opgenomen in de koopsom of
de huurprijs van uw woning.
Comfort Partners biedt ook de mogelijkheid
tot financiering van de warmtepomp. Of deze
mogelijkheid ook voor uw woning geldt verschilt per woningcorporatie of projectontwikkelaar.

2. Verticale bodemwisselaar: Dit is
een kunststofbuis die zich onder uw tuin
bevindt, tot ongeveer 100 meter diepte.
Als de warmtepomp draait voert de bodemwisselaar de koude af naar de bodem.
Als u wilt koelen levert de bodemwisselaar koude aan de vloerverwarming.
De warmtepomp hoeft daarvoor niet te
draaien, zodat het elektriciteitsverbruik
tijdens koelen zeer laag is.
3. Vloerverwarming: In de winter stroomt warm water
door de slangen in de vloer, de vloer wordt warm en verwarmt daardoor ook de gehele ruimte. In de zomer

stroomt koel water door dezelfde slangen, de vloer en de
ruimte blijven daardoor koel. De vloerverwarming wordt
overigens niet in alle woningen door Comfort Partners
geleverd.
De bediening van het systeem is net zo eenvoudig als de
bediening van een CV ketel. Met de thermostaat stelt u de
gewenste temperatuur in, de installatie bepaalt vervolgens
of er verwarming of juist koeling nodig is.

Waarmee rekening houden?
Wij adviseren u een vloerafwerking te kiezen die past bij
vloerverwarming en vloerkoeling. Laat u goed voorlichten
door de leverancier van de vloerbedekking, benadruk
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U krijgt daarom 5 jaar volledige garantie op de warmtepomp, waaronder een garantie op het rendement van
de warmtepomp.
Op de bodemwisselaar geven wij zelfs 30 jaar garantie.
Deze garanties zijn uniek in Nederland!

Omdat uw woning geen gasaansluiting heeft, kookt u
elektrisch. Hiervoor heeft u keuze uit vele mogelijkheden.
Uw keukenleverancier kan u adviseren welke vorm van
elektrisch koken bij u past.

Garantie
De Gemeente Lemsterland heeft Comfort Partners
geselecteerd als leverancier van de warmtepompen en
bodemwisselaars voor alle woningen in Tramdijk-Oost.
De belangrijkste reden hiervoor is dat bodemwisselaars
elkaar onderling kunnen gaan beïnvloeden. Comfort
Partners zorgt ervoor dat deze beïnvloeding minimaal is,
zodat alle systemen langdurig goed blijven werken.

Elektriciteit: De elektriciteit die de warmtepomp gebruikt is voor uw rekening. U ontvangt hiervoor geen aparte nota. Wel meten
wij hoeveel elektriciteit de warmtepomp
gebruikt, zodat u uw verbruik kunt zien en wij kunnen
bewaken of het rendement van de warmtepomp goed
blijft.
Hoeveel stroom de warmtepomp verbruikt is sterk afhankelijk van de grootte van uw woning, uw gezinssamenstelling en uw stookgedrag. Comfort Partners garandeert
het rendement van de warmtepomp, zodat u niet meer
aan elektriciteit betaalt dan u aan gas zou betalen als
de woning een CV ketel had.
Onderhoud: Comfort Partners verzorgt ook het onderhoud aan de warmtepomp gedurende minimaal vijf jaar
na oplevering. Bij koopwoningen is het onderhoud voor
rekening van de eigenaar, bij huurwoningen voor de verhuurder. Het onderhoud kost e 273,70 per jaar (prijspeil
eind 2010) inclusief alle materialen en arbeidsloon.
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Meer informatie
Algemene informatie over warmtepompen
www.mileucentraal.nl
www.warmtepomp-info.nl
warmtepomp.startpagina.nl
Informatie over Comfort Partners
www.comfort-partners.nl
Informatie over de warmtepomp in uw woning
www.stiebel-eltron.nl

Project Tramdijk Oost
fase 1

Informatie over ﬁnanciering
www.greenloans.nl

Vragen?

Wij maken installaties voor verwarming, warm
water, koeling en ventilatie. Ook onderhouden wij
vele CV-ketels en warmtepompen.
Contactpersoon Comfort Partners
Hans Heerlien
Bezoekadres
Rouaanstraat 33
9723 CC Groningen
Postadres
Postbus 5192
9700 GD Groningen
Tel.: 050 - 317 11 70
Fax: 050 - 313 46 02
E-mail: j.heerlien@comfort-partners.nl

Project Tramdijk Oost, Lemmer
een huis met duurzame energie

Comfort Partners is een van de grootste installatiebedrijven in de woningbouw. Jaarlijks maken wij
de installaties voor duizenden nieuwe woningen.
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