
Duurzamer in stappen

Met de zonneboilercombi verwarmt de zon je water én je huis. 
Ook tijdens koude winters is het lekker warm in huis.

ZONNEBOILERCOMBI

WARM JE 
AAN  

DE ZON



WAT KOST EEN ZONNEBOILERCOMBI?

Eenmalige investering: 4.800 euro  
inclusief installeren en btw.

EN WAT LEVERT HET OP?

Jaarlijkse besparing: 225 euro.
Je kunt momenteel (2019) een subsidie krij
gen voor de aanschaf van een zonneboiler
combi: 500 € per effectieve m² zonnecollec
tor. De subsidie is begrensd tot maximaal 40% 
van de installatiekost of 2.750 €.
Voor de maximale subsidie moet je een op
pervlakte van 5,5 m² paneel plaatsen met een 
minimale factuur van 6.875 €. Dat is de stan
daard subsidie voor zonneboilers.

Voorwaarde voor premie:  
De toestellen dienen een Solar Keymark keur
merk te hebben en de uitvoering door een 
aannemer met recent certificaat. 

ENERGIEHUIS WVI

Baron Ruzettelaan 35  8310 Brugge

Jouw aanspreekpunt voor gratis energie en 
renovatieadvies op maat van je woning. Ont
dek ons aanbod, stel jouw vraag of maak een 
afspraak via: 

www.wvi.be/aanbod/energiehuis
050 64 16 06



WAT IS EEN ZONNEBOILERCOMBI?

Er is wat begripsverwarring. Sommige fabrikanten gebruiken 
de toevoeging combi wanneer de naverwarming mee in het 
toestel geïntegreerd is.

In België wordt de aanduiding zonneboilercombi gebruikt 
wanneer het zonneboilersysteem zowel voor verwarming 
als sanitair warm water wordt gebruikt. Daarbij worden grote 
boilervaten gebruikt, meer dan 500 liter. Die water
massa wordt opgewarmd door de zonnecollectoren, even
tueel bijgesprongen door een CVinstallatie. De watermassa 
in de boiler wordt gebruikt voor de ruimteverwarming. Met 
een doorstroomprincipe kan er ook sanitair warm water uit 
het toestel gehaald worden.
Als er minder zon(warmte) is, zorgt een ander apparaat voor 
warmte (bijvoorbeeld je HRketel, warmtepomp, elektrisch 
element of ander toestel).

Voor het sanitair warm water moet de temperatuur in het 
boilervat wel voldoende hoog liggen, maar minder hoog dan 
in klassieke boilervaten. Die moeten omwille van de legio
nellaproblematiek op 65°C gehouden worden. Omdat de 
zonneboilercombi op een doorstroomprincipe werkt is dat 
niet nodig.

WAT BESPAAR JE MET EEN ZONNEBOILERCOMBI?

Met een zonneboilercombi bespaar je naast 200 m³ aardgas 
voor warm water (bij 4 personen) ook nog zo’n 170 m³ per 
jaar voor je verwarming. 
Een huishouden van 4 personen met een HRcombiketel 
als naverwarmer bespaart daarmee zo’n 370 m³ gas, ofwel 
zo’n 240 euro per jaar aan gaskosten. Dan blijft zo’n 225 
euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp betaald 
zijn. Met een groter systeem (in combinatie met een groter 
verbruik voor verwarming en warm water) bespaar je per jaar 
ruim 300 euro op je gasrekening.
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Verantwoordelijke uitgever:
Kamp C I Britselaan 20 I 2260 Westerlo
www.kampc.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

WAAR MOET IK BIJ AANSCHAF OP LETTEN?

Voor je in technieken investeert, zorg je dat je woning 
optimaal geïsoleerd is. Dat is voor elk verwarmingssysteem 
ideaal, dus ook voor een zonneboilercombi. 

Ook werkt een zonneboilercombi het best in combinatie 
met lagetemperatuurverwarming (LTV), bijvoorbeeld vloer
verwarming, groter gedimensioneerde radiatoren of venti
loconvectoren.

MEER INFO:   ENERGIEHUIS WVI
  Baron Ruzettelaan 35  8310 Brugge
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