
Waterzijdig inregelen

Laat uw verwarming  
energiezuinig afstellen

Energiebesparing
Ruim 90% van de woningen in Nederland wordt  
verwarmd door een op gas aangesloten cv-ketel.  
Met een waterzijdig ingeregelde installatie kunt u  
flink op de gaskosten besparen. Hoe dit werkt?  
Uw installateur plaatst radiatorafsluiters en begrenst  
de hoeveelheid water per radiator waardoor er  

nooit meer onnodig veel water wordt gecirculeerd.  
Dit zorgt voor een stabiele en efficiëntie werking van 
uw energiezuinige cv-ketel.  
Wist u dat u met water zijdig inregelen ook beter 
 voorbereid bent op duurzame warmtebronnen zoals 
een hybride warmtepomp?

Installatiebedrijf Voorbeeld BV is de cv-specialist in  
waterzijdig inregelen. Ga naar www.installatiebedrijf.nl  
of bel 012 - 345 67 89 voor een afspraak.

inregelen.danfoss.nl

3,4 Mton
CO2-reductie in de 
bebouwde omgeving, 
is een doel dat 
iedereen omarmt.



Comfortabel
Een goed ingeregelde installatie maakt uw binnenklimaat nog prettiger.  
Kamers komen beter en sneller op de gewenste temperatuur, waardoor uw  
huis comfortabeler aanvoelt. Geen te koude of te warme radiatoren meer.  
De gemiddelde temperatuur van de radiator zal lager worden en gelijk-
matiger zijn, waardoor u meer comfort ervaart. 

Geen geruis 
Ruisende geluiden in het cv-systeem zijn een symptoom van energieverspilling. 
Bij gebruik van de Danfoss RA-DV dynamische radiatorafsluiters zijn hinderlijke 
stromingsgeluiden in uw cv-installatie verleden tijd. Door de waterstromen van uw 
radiatoren goed in te regelen en uw cv-ketel goed af te stellen worden hinderlijk 
ruisende geluiden voorkomen.  

Gemakkelijk
Om de cv-installatie optimaal in te regelen worden uw bestaande radiator -
afsluiters vervangen door Danfoss radiatorafsluiters. Een eenvoudige 
ingreep die u direct het voordeel biedt om te kiezen voor automatisch 
werkende thermos tatische regelelementen. U kiest de gewenste stand en 
uw radiator thermostaat zorgt er automatisch voor dat er nooit onnodig 
warmte verloren gaat.

Uw besparing met waterzijdig inregelen
Zoek in deze tabel eenvoudig wat uw potentiële besparing is met waterzijdig inregelen*

* Gebaseerd op een besparing van 12% door het waterzijdig inregelen en een prijsstijging van 5% per jaar op de aardgasprijs. Bron: gasprijs mei 2019.
Deze bedragen betreffen indicaties van mogelijke besparingen per woningtype. Aan deze bedragen zijn geen rechten te ontlenen.          

Kies zelf
Een goede temperatuurregeling is minstens zo belangrijk als het 
waterzijdig inregelen zelf. Kies de thermostaat die bij u past, een 
standaard thermostaatknop, designknop of een knop die u via 
een smartphone kunt programmeren.
 

Type woning
Bouwjaar van

uw woning
Gemiddeld 

gasverbruik
Kosten  

verwarming

Besparing op verwarmingsdeel*

Na 3 jaar* Na 4 jaar* Na 5 jaar* Na 6 jaar* Na 7 jaar*

Tussenwoning

voor 1945 1690 m3 gas €    982,72 €    371,76 €    508,28 €    651,62 €    802,12 €    960,15

1946 - 2001 1340 m3 gas €    726,04 €    274,66 €    375,52 €    481,42 €    592,61 €    709,37

na 2001 1090 m3 gas €    542,69 €    205,30 €    280,69 €    359,85 €    442,96 €    530,23

Hoekwoning

voor 1945 2020 m3 gas € 1.224,73 €    463,31 €    633,45 €    812,09 €    999,66 € 1.196,61

1946 - 2001 1590 m3 gas €    909,38 €    344,02 €    470,34 €    602,99 €    742,26 €    888,50

na 2001 1280 m3 gas €    682,03 €    258,01 €    352,76 €    452,24 €    556,70 €    666,38

Twee  
onder-een-kap

voor 1945 2140 m3 gas € 1.312,73 €    496,61 €    678,96 €    870,44 € 1.071,49 € 1.282,59

1946 - 2001 1890 m3 gas € 1.129,39 €    427,25 €    584,14 €    748,87 €    921,84 € 1.103,46

na 2001 1520 m3 gas €    858,04 €    324,60 €    443,79 €    568,95 €    700,36 €    838,34

Vrijstaande  
woning

voor 1945 2660 m3 gas € 1.694,08 €    640,87 €    876,21 € 1.123,31 € 1.382,76 € 1.655,19

1946 - 2001 2560 m3 gas € 1.620,75 €    613,13 €    838,28 € 1.074,68 € 1.322,90 € 1.583,54

na 2001 2090 m3 gas € 1.276,06 €    482,73 €    660,00 €    846,13 € 1.041,56 € 1.246,77

inregelen.danfoss.nl


