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Fam. Gaslos 
Energiesingel 15 
6666 GL Zonnendael 
 
 
Weert, vrijdag 18 januari 2019 – versie 1.0 
 

Braindump/Bezoekverslag 
 
Dag dames, 
 
Rijp en groen door elkaar alle ideeën die ik opdeed en die 
ik ga verwerken in mijn advies. Ik deel zoals beloofd wel 
deze braindump zodat jullie ook al wat na kunnen gaan 
denken over wat komen gaat. 
 
Lars 
 
Inzicht: Het gat boven de CV-ketel is natuurlijk voor 
aanvoer verbrandigslucht open haard en het raampje 
moet daar dus open!  
 
Energierekening: 249 dagen 
Leverancier: Nuon 

 
Woning jaren 60, spouw 8 cm na-geïsoleerd 
Kozijnen in hele huis plm 10 jaar oud, HR++ glas, veel kozijnen nastellen 
draaiende delen 
 
Begane grond 
Infraroodbeeld toont veel warmteverlies puien in keuken, hier ook koudeval/tocht. 
 
Hardstenen vloer, vloerverwarming, voldoende afgifte, comfortabel 
Open gashaard, plannen voor doorkijkhaard, idee voor pellets? 
 
Keuken, gas, afzuigkap met motor op dak, veroorzaakt tocht als hij aan staat 
Quooker aanwezig, prima 
 
Geen actieve ventilatie, wel ventilatierootsters 

Aan  
 
 
 
 

Datum 
 
 

Onderwerp 
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Aanbouw 
Zwembad apparatuur: zandfilter gevuld met glasparels?  
Frequentieregelaar op pomp voor halveren verbruik? 
Gasketel maar wordt niet gebruikt 
Idee: R&R Warmtewand 
Eventueel Zwembadwarmtepomp 
Geïsoleerde wand die de ruimte splits in warm en koud 
 
Kelder 
Wordt nu permanent geventileerd met open ramen -> meenemen in 
ventilatieplan. 
 
CV-ketel staat hier, logische plek tapwaterbereiding is echter op zolder 
 
Verdieping 
3 grote slaapkamers, kleiner slaapkamers niet voldoende geventileerd 
Master Bedroom met inloopbadkamer met koude marmeren vloer (16C) omdat 
ramen permanent open staan, ventilatie naar MV-box op zolder 
 
Zolder 
Leeg, ruimte zat voor comfortventilatie en leidingen 
Gaten voor inblaaspunten benoemend en is geen probleem 
 
Dak lijkt redelijk geïsoleerd 
Idee : zolder van portaal met deur voorzien omdat de koude lucht hier van de 
trap af valt helemaal naar de gang. Als de gang plus etage warmer worden dan 
zal er minder tocht ontstaan in de hal beneden. 
 
 
 
Plan aardgasvrij 
Warmteverlies beperken 

- Alle draaiende delen nastellen 
- Eventueel borstels onder de deuren vervangen door rubber valdorpels? 
- Eventueel klapdeuren beter laten aansluiten 
- Comfortventilatie (WTW) op zolder, kanalen naar slaapkamers, badkamer 

ventilatie aansluiten. Doorvoeren in koven naar woonkamer en keuken. 
- Hergebruik afzuigkanaal afzuigkap voor WTW 
- Afzuigkap ombouwen naar Plasma Recirculatie 
- Kozijnen keuken vervangen door tripleglas kozijnen benoemd als 

renovatieoptie op termijn. 
 
Warmtepomp 

- Bodemwarmtepomp à transmissieverliesberekening voor het vermogen 
wordt gemaakt 

- Distributie warmte voldoet al 
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- Buffervat tapwater is eigenlijk logischer op zolder omdat de badkamer er 
onder ligt 

 
Bij werkzaamheden elektra 

- Voorbereiden inductie koken 
- Voorbereiden laadpaal 
- Voorbereiden omvormer op zolder (toch, de leiding kan er maar liggen) 

 
 
Haardoplossingen uitzoeken :  
Zie mijn hoofdstuk “Vlammetjesapparaten in de woonkamer” over mijn visie 
op verbrandingstoestellen in de stad. 
 
Speksteenkachel? 
Deze houdt warmte heel lang vast) 
Idee : veel van dit type kachels kan ook de vloerverwarming aanvullen en dat zou 
best een interessant kunnen zijn omdat de CV-ketel er recht onder hangt. 
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Quikwins energie besparen 
- Circulatiepomp VV vervangen door gelijkstroommodel 
- Amerikaanse koelkast? (liep voortdurend) 
- Overgaan op echte duurzame energie zoals via een lokale energie coop 

of top5 Duurzame Energiebedrijven 
Dit is een eenvoudige stap om echt te verduurzamen en van kolenstroom 
afscheid te nemen.  
 

 
 


