
de Oranjerie 
Quickscan
Informatieavond 1e fase 11 februari 2020

Adviseurs Urbannerdam Esther Schoonhoven; proces

Marcel van Keulen; proces

Evert Vrins; energetisch advies

Opdrachtgever     VvE  en BV Oranjerie
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de Oranjerie 
vanavond 
19:30-19:45 Inleiding door BV de Oranjerie, 

19:45-20:00 informatie proces en mogelijkheden

pauze

20.15-21:00 informatie technische mogelijkheden

21.00-21:30 keuzemogelijkheden, vragen en hoe verder
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de Oranjerie 
intern en extern
Urbannerdam: sociaal, onafhankelijk , begeleiden naar afspraken

diverse belangen bewaken helikopterview; objectiviteit

Evert Vrins: technische mogelijkheden breed verkennen 

Werkgroep Oranjerie: toetsen mogelijkheden verduurzaming

Eigenaren Oranjerie: besluiten verduurzaming
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Quickscan (1e fase) 

• verkennen van mogelijkheden: technisch, sociaal/ neutraal vergelijken

• informeren eigenaren 11 (en 17-) februari

vervolg

• finetunen woningtype/maatwerk individuele wensen/uitwerken maatregelen/

• contracten/ uitvraag/ juridisch

de Oranjerie 
proces 
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de Oranjerie 
enquête 
Verkennen:

• welk duurzaam pakket kan gekoppeld worden aan energie, comfort of veiligheid?

• wat is het energieverbruik en woongedrag?

• waar is draagvlak voor?
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Enquête: Eigenaren over Oranjerie

• Het VvE bestuur doet het goed: financieel en  beheerstechnisch

• Men woont goed in de VvE, al mag de diversiteit groter

• Over het algemeen worden de woningen passend gevonden

• Woningen en complex zijn veilig
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Enquête: gebouwkwaliteit en woongedrag

staat van het gebouw
• slecht: afvoer lucht keuken
• matig: verwarmingsinstallatie individueel
• matig: kozijnen

energieverbruik 
• ligt binnen Nederlands gemiddelde en binnen gemiddeld variatie ( 10 x laagste verbruik)
• er wordt bewust verwarmd en ‘gekoeld’
• Invloeden variatie energieverbruik in Oranjerie: 

woonoppervlak: nee
grootte huishouden: nee
leeftijd: nee
woongedrag : ja
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Enquête: financiën

klimaatvriendelijk is zeker gewenst maar wel voor redelijke prijs
• 28-67% vindt Co2-besparing redelijk/ heel belangrijk

daadwerkelijke investeringen zijn belangrijk
• 72-94% vindt financiële besparing redelijk/ heel belangrijk
• 76% vindt terugverdientijd belangrijk

lage energierekening zorgt voor lage besparingsverwachting 
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de Oranjerie 
Kansen en risico’s
• Realistisch verduurzamen met huidige groep eigenaren
• Individuele ingrepen hebben lichte voorkeur
• Klimaatambitie afhankelijk van investering en besparing
• Woonwensen en staat van onderhoud zullen nauwelijks keuze verduurzaming beïnvloeden

• ‘Laag verbruiker’ heeft neiging om voor individuele maatregelen te stemmen
• ‘Relatief hoge leeftijd’ heeft de neiging om voor de laagste investering te stemmen
• Buurt wordt niet meegenomen in verduurzaming Oranjerie
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2050

Markt

Footprint

Verkenning: wat zijn de prioriteiten om te komen tot een afgewogen keuze?

2050

Waterstof

Schaal

Samenwerking

Lenen VvE

Subsidie

Externe partij

MJOP

Installaties

Ruimtebeslag

Collectief

Leeftijd
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Quick and dirty 5 technische relevante alternatieven 

Inzicht mogelijkheden op basis van huidig gebruik, besparingen en investeringen

• Collectief / individueel 

• Appartement / eengezinswoning

• Samenwerken met buurt / externe partijen

de Oranjerie 
isoleren?

duurzaam 
energie 

opwekken

CO2 uitstoot 
reduceren van het gas af?
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Realistisch verduurzamen:
• Oranjerie heeft isolatie en zonne-energie
• Veel kosten besparen is relatief lastig, CO2 besparen is mogelijk
• Energiebron wijzigen is van belang voor CO2 reductie
• Aanpassen schil van gebouw niet noodzakelijk, aanpassen installaties noodzakelijk
• Techniek+ financiën + ruimte installaties + woningtype + uitvoering

de Oranjerie 
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Oranjerie: 20 woningen waarvan 1 gemeenschappelijke ruimte
• 12 eengezinswoningen
• 7 appartementen
• gemeenschappelijke ruimte

• Goede zon-oriëntatie
• goed geïsoleerd

• Efficiënte installaties (voor 2003)
• Na 15 jaar installaties (binnenkort) aan vervanging toe

• Verwarming: HR gasketel
• Warm tapwater

Zonneboiler (inpassen in nieuwe installaties?)
HR gasketel

• Ventilatie: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
• Elektriciteit: collectieve zonnestroom
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Bouwkundig

Isolatie mogelijkheden
• ankerloze spouwmuur (afdichten opening kruipruimte)
• funderingsdetail tegen bestrating

Glas mogelijkheden 
• naar triple glas
• inclusief thermisch onderbroken kozijnen

Aanwezige technische ruimte
• in appartementen beperkt
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Huidige ventilatie:
• Mechanische afzuiging
• Toevoerroosters met beperkte winddrukonafhankelijke regeling
• Wisselstroom ventilatoren

Mogelijke verbeteringen:
• Vervangen afzuigunit

Gelijkstroom ventilatoren
Opnieuw inregelen van de installatie

• Plaatsen vraag gestuurde regeling
CO2 sensor in woonkamer / keuken / slaapkamer
Vochtsensor badkamer

• Gordijnplank onder de toevoerroosters
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Afwegingen energieopties

Mogelijkheden energietransitie
Klimaatverandering, CO2 reductie; woningen van het gas af

Woonkosten
Investeringen; onderhoud en vervanging; jaarlijkse energielasten

Wooncomfort
Thermisch comfort; binnenlucht kwaliteit

Ruimtegebruik:
Techniek in de woning en in de openbare ruimte

Afgezet tegen de huidige situatie
Stapsgewijze toepassing beoordeeld
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Mogelijke energiemodellen

1. Gas en elektriciteit

2. “all electric”

3. Warmte en elektriciteit

Wel of geen VvE-actie?

I. Collectief

II. Individueel
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Collectief

Afleverset in de woning
Verwarming
Warm water
Energiemeting
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Zon: PV-/PVT-panelen

Omgevingsenergie warmtepomp: bodem of lucht

Stadsverwarming

Geothermie
Alleen toepasbaar op schaal stadsverwarming

Aquathermie
Warmte uit riolering, drinkwater, oppervlaktewater
Collectief systeem met exploitatie vanaf 50 woningen

Duurzame energieopties
Over bronnen: welke zijn beschikbaar?
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Brengt omgevingswarmte op bruikbare temperatuur
– ruimteverwarming
– warm tapwater
– Eventueel verkoeling

Mogelijke eigendomsvormen:
– Particulier: individueel 
– Particulier: VvE
– Uitbesteed: ESCo

Over warmtepompen wat en hoe 

20



• Bronnen individueel:
– verticale bodembron
– horizontale bodembron
– zon met opslag
– Buitenlucht
– PVT
– Ventilatielucht

• Bronnen collectief:
– verticale bodembron
– zon met opslag
– PVT
– buitenlucht (afscherming tegen geluid)

restwarmte (bijvoorbeeld koeling in supermarkt)

I

C

I C
met collectieve bron 

Over warmtepompen individueel of collectief
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Over koken

Elektrisch koken
– vergroten elektriciteitsaansluiting (1*25A >> 3*25 A)
– uitbreiding meterkast met kookgroep
– aanleg perilex wandcontactdoos in keuken
– elektrisch kooktoestel

– weerstandsplaat (klassiek)
– keramisch
– inductie (meeste comfort)

– mogelijk nieuwe pannen

aansluiting € 275
aanpassingen meterkast en wcd € 300 - € 500
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Over aardgasvrij

• Afsluiten aansluiting Liander
• Verwijderen gasmeter

• Kosten € 722,72 per woning 
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5 uitgangspunten

Collectief Mini WKK

Collectief bronnet met warmtepomp
Individueel per woning
collectief per appartement

Collectieve warmtepomp met buitenlucht
Collectief per appartement

Individuele warmtepomp
Individueel per woning
Bron PVT, gesloten bodembron, zon met ijsopslag

Stadsverwarming (optie voor de toekomst)

1. 
WKK

2. 
WB

3. 
WP-C

4. 
WP-I

5. 
SV
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Mini warmtekracht

Installaties collectief voor minimaal 40 woningen:
• Bron: gas 
• Levering: elektriciteit en warmte
• Alle woningen
• Aanvullend ander complex of kantoor “Ons Doel”?
• Goede voorbereiding op stadsverwarming

1. 
WKK

C

25
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Voordelen:
• Eenvoudig inpasbaar in de woningen
• Volledige ontzorging door externe partij
• Woningen zijn voorbereid op stadsverwarming
• Voorbereiding op gasloos

Nadelen:
• Iedereen moet meedoen
• Minimaal 40 woningen nodig
• Er is nog gas in het complex

1. 
WKK

C Mini warmtekracht
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Collectief Mini WKK

Collectief bronnet met warmtepomp
Individueel per woning
collectief per appartement

Collectieve warmtepomp met buitenlucht
Collectief per appartement

Individuele warmtepomp
Individueel per woning
Bron PVT, gesloten bodembron, zon met ijsopslag

Stadsverwarming (optie voor de toekomst)

1. 
WKK

3. 
WP-C

4. 
WP-I

5. 
SV
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Installaties collectief voor 8 appartementen:
Collectieve opwek warmte en warm tapwater
Afleverset in de appartementen

Installaties individueel voor de 12 woningen
Warmtepomp per woning
Aangesloten op collectieve bron
Zonneboiler inpasbaar

C
I

Bronnetmet warmtepomp
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2. 
WB



Bronnen
– verticale gesloten bodembronnen
– horizontale gesloten bodembronnen

C
I

Bronnetmet warmtepomp
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2. 
WB



Afleverset voor appartementen
• Verwarming
• Warm water
• Energiemeting

Warmtepomp voor woningen
• Verwarming
• Warm water
• Zonneboiler inpasbaar

C
I

Bronnetmet warmtepomp
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Voordelen:
• In een keer gasloos
• Past goed in de appartementen
• Erg energiezuinig
• Lage energiekosten
• Subsidie

Nadelen:
• Relatief hoge investeringen
• Collectief onderhoud en afrekening appartementen
• Beheer collectieve bronnen

2. 
WB

C
I

Bronnetmet warmtepomp
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Voorstel concepten

Collectief Mini WKK

Collectief bronnet met warmtepomp
Individueel per woning
collectief per appartement

Collectieve warmtepomp met buitenlucht
Collectief per appartement

Individuele warmtepomp
Individueel per woning
Bron PVT, gesloten bodembron, zon met ijsopslag

Stadsverwarming (optie voor de toekomst)

1. 
WKK

2. 
WB

4. 
WB-I

5. 
SV
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Installaties collectief voor 8 appartementen:
Collectieve opwek warmte en warm tapwater
Afleverset in de appartementen

Installaties individueel voor de 12 woningen
Elke woning kan individueel andere oplossing kiezen
Dat kan ook warmtepomp op buitenlucht zijn

C
I

Warmtepomp op buitenlucht
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3. 
WP-C



• Lucht
– met buitenunit (ventilator)

• Aandachtspunten
– lage buitentemperatuur in winter
– geluid van de installatie

I
C

Warmtepomp op buitenlucht
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3. 
WP-C



Warmtepomp en bron op dak
• Opslag in de technische ruimte
• Boilervat warm water in technische ruimte
• Regeling in technische ruimte
• Levering warmte en warm tapwater afzonderlijk

I
C

Warmtepomp op buitenlucht
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3. 
WP-C



Voordelen:
• Installaties goed inpasbaar
• Past goed in de appartementen
• Lage investeringen

Nadelen:
• Iets hogere energiekosten
• Geluid van de buitenunit (afschermen)
• Collectief onderhoud en afrekening appartementen
• Beheer collectieve installaties

• Individueel ook mogelijk voor woningen

3. 
WP-C

I
C

Warmtepomp op buitenlucht
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Voorstel concepten

Collectief Mini WKK

Collectief bronnet met warmtepomp
Individueel per woning
collectief per appartement

Collectieve warmtepomp met buitenlucht
Collectief per appartement

Individuele warmtepomp
Individueel per woning
Bron PVT, gesloten bodembron, zon met ijsopslag

Stadsverwarming (optie voor de toekomst)

1. 
WKK

2. 
WB

3. 
WP-C

5. 
SV
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4. 
WP-I



Installaties individueel voor de 12 woningen
Elke woning individueel een warmtepomp
Verschillende bronnen mogelijk

Installaties collectief voor 8 appartementen:
Een van de andere oplossingen

Gesloten bodembron

I

Individuele warmtepomp
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4. 
WP-I



• Zon
– Met energy panel en opslag
– Met zonnepanelen (PVT) en 

opslag

• Opslag
– In ijs
– In water

I

Individuele warmtepomp
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4. 
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• Opstelling in de woning op zolder
• Boilervat warm water op zolder
• Zonneboiler is te integreren

I

Individuele warmtepomp
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4. 
WP-I



Voordelen:
Installaties goed inpasbaar
Past goed in de woningen
Lage energiekosten

• Nadelen:
Hogere investeringen
PVT nog in ontwikkeling

4. 
WP-I

I

Individuele warmtepomp
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Voorstel concepten

Collectief Mini WKK

Collectief bronnet met warmtepomp
Individueel per woning
collectief per appartement

Collectieve warmtepomp met buitenlucht
Collectief per appartement

Individuele warmtepomp
Individueel per woning
Bron PVT, gesloten bodembron, zon met ijsopslag

Stadsverwarming (optie voor de toekomst)

1. 
WKK

2. 
WB

3. 
WP-C

4. 
WP-I

5. 
SV
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• Vattenfall elektriciteit op
• Restwarmte gaat naar stadsverwarming
• In de buurt van complex Oranjerie
• Moment van aansluiten nu niet bekend
• Kosten vergelijkbaar met gas
• Verduurzaming op langere termijn

5. 
SV

I

stadsverwarming
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Indien overbruggingsperiode noodzakelijk is:
• efficiënt voorbereiden door aanleg collectieve installaties

Individuele warmtelevering voor alle woningen
• individuele aansluiting
• meer dan 90% moet meedoen
• Individuele bemetering
• Warm water
• Verwarming

5. 
SV

I

stadsverwarming
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Voordelen Stadsverwarming:
• Installaties goed inpasbaar
• Lage investeringen
• Verduurzaming op langere termijn
• Hele wijk gasloos

Nadelen Stadsverwarming:
• Hogere woonkosten (vergelijkbaar met gas)

• Duurzaamheid/ CO2-besparing 

afhankelijk van externe exploitant

• Uitvoeringstermijn onbekend
5. 
SV

I

stadsverwarming
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Beoordelen 5 concepten, maar ook:

• Individueel - collectief

• eengezinswoningen – appartementen

• samenwerken met buurt/externe partijen

de Oranjerie 
Coll.

Ind.

BuurtGasloosPraktischFinancienstartKlimaat
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MilieuCO2 uitstoot van de huidige energievoorziening is 3.140 kg/jaar

Mini-WKK: -15 – 20%

Bodembron : -30-35%

Warmtepompen : -15 -20%

Stadsverwarming:  - 15%

1. 
WKK

2. 
WB

3. 
WP-C

4. 
WP-I

5. 
SV Klimaat
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prijsindicatie en energiekosten appartementen
(Mini WKK investeringen nog onbekend)

appartementen variabele 
kosten

Vaste 
kosten

totaal Verschil 
met gas
per jaar

Investering

Huidige gasketel
vervangen

€ 972 € 207 € 1.180 € 2.500

Coll WP op coll
bodembron

€ 779 € 154 € 934 - € 246 € 13.275

Collectieve WP 
op buitenlucht

€ 841 € 154 € 995 - € 185 € 9.275

Stadsverwarming € 924 € 500 € 1.424 € 245 € 6.775

2. 
WB

3. 
WP-C

5. 
SV

I

C

C
I

Financien
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prijsindicatie en energiekosten woningen
(Mini WKK investeringen nog onbekend)

woningen variabele 
kosten

Vaste 
kosten

totaal Verschil 
met gas
per jaar

Investering

Huidige gasketel
vervangen

€ 1.257 € 207 € 1.464 € 2.500

individuele WP 
coll bodembron

€ 837 € 154 € 992 - € 472 € 23.275

individuele WP 
op buitenlucht

€ 931 € 154 € 1.085 - € 379 € 15.275

Stadsverwarming € 1.180 € 500 € 1. 681 € 217 € 6.775

I
2. 

WB

4. 
WP-I

5. 
SV

I

I

I
Financien
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geen energie-
verlies buiten 

woning

besluit, 
beheer en 
onderhoud 
individueel

individuele 
installaties:

collectieve 
installaties:

investering/ 
onderhoud 
lager dan 

individueel

VvE ontzorgt meer ruimte 
in woning

+ + +  Voordelen collectief- individueel

Praktisch
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investeringen/ 
onderhoud 
hoger dan 
collectief

meer zelf 
regelen

minder ruimte 
in woning  

door nieuwe 
installatie

individuele 
installaties:

collectieve 
installaties:

energie-
verlies

door ext. 
leidingen 

hogere
eigen 

bijdrage

- - - Nadelen collectief- individueel 

Praktisch

Aanpassen 
splitsingakte

?
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Praktisch

Energiekosten gas stijgen harder dan elektriciteit, 
dus van het gas af gaat lonen

• Investeringen zijn hoger dan vervangen gasketel
• Energielasten dalen meest bij opties met warmtepompen
• Gratis koeling bij warmtepompen op bodembronnen
• Collectieve warmtepompen op buitenlucht te vervangen door stadsverwarming
• Mini-WKK: investeringen en energiekosten vergelijkbaar met stadsverwarming

de Oranjerie 
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5

Buurt
*** inclusief

Gasloos
*** wel

Praktisch
* intensief

Financien
***laag

start
*** snel

Klimaat
*** ca 20% 

Co2

1. 
WKK

2. 
WB

3. 
WP-C

5. 
SV

4. 
WB-I
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€ 6.775/won., 
hogere lasten € 220/j

Co2 -15%:

€ 23.275/egw, 
besparing € 472/j

Co2 -15%:

€ 13.275/app, 
besparing €246/j  

Co2 -30%

enquête

Advies appartementen : 

• Collectieve warmtepomp op collectieve bodembron 

individuele maatregelen kosten te veel ruimte

Aandeel kosten appartementen is lager breukdeel; 
splitsingsakte aanpassen

Advies woningen

• Individuele warmtepomp op collectieve/ individuele bodembron

lage investering:

• stadsverwarming, 

maar dan wel langere terugverdientijd, ontzorgd, 
overbruggen 5. 

SV

3. 
WP-I

2. 
WB

WKK
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woning Verschil 
met 
gas/j

Investering

Huidige gasketel 
vervangen

€ 2.500

individuele WP 
coll bodembron

- € 472 € 23.275

individuele WP 
op buitenlucht

- € 379 € 15.275

Stadsverwarming € 217 € 6.775

Appartement Verschil 
met gas/j

Investering

Huidige 
gasketel
vervangen

€ 2.500

Coll WP op 
coll
bodembron

- € 246 € 13.275

Collectieve 
WP op 
buitenlucht

- € 185 € 9.275

Stadsverwarm
ing

€ 245 € 6.775

CO2

0%

-30%

-15%

-15%

CO2

0%

-30%

-15%

-15%

opties appartementen - woningen
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Verdiepingsfase
• Welk maatwerk op woningnivo mogelijk?
• Welke bouwkundige maatregelen?
• Welke individuele maatregelen
• Energiebesparing en –kosten individueel; verdeelsleutel
• Investeringen / exploitatie/ lening/ subsidies
• Onderhoudsverwachtingen
• CO2 reductie/ overbrugging stadsverwarming
• Elektriciteit door BV van de Oranjerie 

de Oranjerie? 

Praktisch
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overige suggesties uit enquête:

• grijswatercircuit herstellen

• zonneschermen

• mechanische ventilatie duurzamer (Co2 gestuurd/ gelijkstroom)

• verbeterde thermostaten

• dak bergingen blauw

de Oranjerie 

Praktisch
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Vragen? 
• Informatieavond werkgroep Oranjerie 17 februari
• Telefonische toelichting Urbannerdam altijd mogelijk

Vervolg….

• Hoe gaat de VvE een keuze maken?

• Technische uitwerking, coördinatie diverse partijen, begeleiding juridisch traject:

We doen het graag!

de Oranjerie….. 
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Quick scan energie appartementen Business case

huidig
collectieve WP op 
collectieve 

collectieve WP op 
buitenlucht stadsverwarming

type lening (annuïteit)
looptijd lening [jaar] 30 30 30 30
gebruikte rente [%] 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
prijsindex onderhoud [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
prijsindex variabele energiekosen [%] 3,0 1,0 1,0 2,0
prijsindex vaste energiekosten [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
onderhoud [€/jaar] € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
extra servicebijdrage [won/maand] € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Business case bewoners huidig

collectieve WP op 
collectieve 
bodembron

collectieve WP op 
buitenlucht stadsverwarming

uitgaven
servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
individuele energierekening € 121,99 € 82,63 € 90,45 € 140,04
onderhoud € 125,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00
vervanging € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totaal bewoner [€/maand] € 121,99 € 82,63 € 90,45 € 140,04

Business case VvE
inkomsten
servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
extra servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totaal inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

uitgaven
rente € 85,00 € 356,15 € 243,95 € 230,35
aflossing € 49,23 € 206,28 € 141,29 € 133,42
variabele energiekosten € 1.256,50 € 837,21 € 931,04 € 1.180,24
vaste energiekosten € 207,43 € 154,35 € 154,35 € 500,28
MJOP energiepakket € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
MJOP overige onderhoud € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totaal uitgaven € 1.598,16 € 1.553,98 € 1.470,63 € 2.044,29

saldo
jaarlijks saldo (eerste jaar) -€ 1.598,16 -€ 1.553,98 -€ 1.470,63 -€ 2.044,29

Businesscase Quickscan
appartementen
• collectief
• 30 jaar; rente van lening of

eigen geld
• Jaarlijkse kosten € 1.470 -

2.000
• Herinvestering collectieve 

warmtepompen is 
meegenomen in contract 
vastrecht

• Stadsverwarming; 
overbrugging niet 
meegenomen



Quick scan energie woningen Business case

huidig
individuele WP op 
collectieve 

individuele WP op 
buitenlucht stadsverwarming

type lening (annuïteit)
looptijd lening [jaar] 30 30 30 30
gebruikte rente [%] 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
prijsindex onderhoud [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
prijsindex variabele energiekosen [%] 3,0 1,0 1,0 2,0
prijsindex vaste energiekosten [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
onderhoud [€/jaar] € 125,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00
extra servicebijdrage [won/maand] € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Business case bewoners huidig

individuele WP op 
collectieve 
bodembron

individuele WP op 
buitenlucht stadsverwarming

uitgaven
servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
individuele energierekening € 121,99 € 82,63 € 90,45 € 140,04
onderhoud € 125,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00
vervanging € 2.500,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 0,00
totaal bewoner [€/maand] € 121,99 € 82,63 € 90,45 € 140,04

Business case VvE
inkomsten
servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
extra servicebijdrage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totaal inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

uitgaven
rente € 85,00 € 696,15 € 447,95 € 230,35
aflossing € 49,23 € 403,20 € 259,45 € 133,42
variabele energiekosten € 1.256,50 € 837,21 € 931,04 € 1.180,24
vaste energiekosten € 207,43 € 154,35 € 154,35 € 500,28
MJOP energiepakket € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
MJOP overige onderhoud € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totaal uitgaven € 1.598,16 € 2.090,91 € 1.792,79 € 2.044,29

saldo
jaarlijks saldo (eerste jaar) -€ 1.598,16 -€ 2.090,91 -€ 1.792,79 -€ 2.044,29

Businesscase Quickscan
Woningen
• collectief
• 30 jaar; rente van lening of

eigen geld
• Jaarlijkse kosten € 1.470 -

2.000
• Herinvestering collectieve 

warmtepompen is 
meegenomen in contract 
vastrecht

• Stadsverwarming; 
overbrugging niet 
meegenomen


