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Levering en bemetering van warmte, verwarming en koude vindt plaats volgens onderstaande specificaties. 

 

Artikel 1. Bouwkundige uitgangspunten 

1. Bestaande gebouwen zijn voorzien van tenminste EPBD B-label of een energieindex nieuwbouw vanaf 2019 conform 

vingerend bouwbesluit 

 

Artikel 2. Warmte 

1. Laagtemperatuurverwarming (LTV) ten behoeve van vloerverwarming middels de afleverset: 

Let op: op het terrein bestaat een combinatie van nieuwbouw- en bestaande gebouwen. tot 1 januari 2024 is er sprake 

van tijdelijk hogere aanvoertemperaturen uit het collectief net. Vanaf 1 januari 2024, of zoveel eerder door Bedrijf 

wordt gecommuniceerd, zal de lagere aanvoertemperatuur operationeel worden.   

a. Aanvoertemperatuur uit collectief net: maximaal (bij -10 graden Celsius buiten) ca. 40 graden Celsius;  

b. Tot 1 januari 2024 is de aanvoertemperatuur uit het collectief net; maximaal (bij 10 graden Celsius buiten) 

ca 90 graden Celsius; 

c. Deze temperatuur wordt in de woninginstallatie zonodig verlaagd ten behoeve van vloerverwarming; 

i. Een stooklijn is van toepassing: aanvoertemperatuur is ca. 28 graden Celsius bij 20 graden Celsius 

buiten 

ii. Tot 1 januari 2024 is een stooklijn is van toepassing: aanvoertemperatuur is ca. 48 graden Celsius 

bij 20 graden Celsius buiten 

iii. Deze aanvoertemperatuur is een gemiddelde waarde met een marge van +/- 5 graden Celsius; 

d. De Binneninstallatie dient bestand te zijn tegen genoemde maximale aanvoertemperaturen; 

e. Retourtemperatuur naar collectief net is ca. 30 graden Celsius (bij 40 graden Celsius aanvoertemperatuur) 

of lager; 

f. Energiemeting in GJ, op afstand uitleesbaar; 

g. Plaats van meting: afleverpunt in de afleverset; 

h. Geleverd vermogen: ca. 30 Watt / m² vloeroppervlakte (gebaseerd op een aanvoertemperatuur van 40 

graden Celsius en retourtemperatuur naar collectief net van 30 graden Celsius). 

 

Artikel 3. Koude 

1. Hoog temperatuur koeling (HTK) ten behoeve van levering van vloerkoeling middels de afleverset: 

a. Aanvoertemperatuur uit collectief net ca. 17 graden Celsius; 

b. Deze aanvoertemperatuur is een gemiddelde waarde met een marge van +/- 2 graden Celsius; 

c. Retourtemperatuur naar collectief net minimaal ca. 22-25 graden Celsius (of hoger); 

d. Energiemeting: verbruik koude wordt niet gemeten; 

e. Geleverd vermogen: tot ca 20 Watt / m² vloeroppervlakte (afhankelijk van retourtemperatuur naar collectief 

net); 

Let op: koeling is beschikbaar bij een gewogen gemiddelde buitentemperatuur hoger dan ca. 12 graden Celsius.  

  

Artikel 4. Eigendom en onderhoud 

1. Verbruiker c.q. eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventueel de vervanging van o.a. de onderdelen:  

a. de vloerverwarming / koeling installatie incl. leidingen, de verdeler(s); 

b. de thermostaat inclusief regelaar, verstelknoppen, naregelingen etc.; 

c. het ventilatiesysteem. 

 

2. Het Bedrijf is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van o.a. de onderdelen:  



Specificaties van leveringscondities en installatieparameters  
 

 

 
 

2 
 
 

a. de centrale energieopwekking; 

b. het distributie leidingnet; 

c. het distributie leidingnet in de algemene ruimten naar uw woning 

d. de afleverset die zich bevindt in de meterkast in de woning (incl. warmtemeter en wisselaar), zie de 

navolgende demarcatie 
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