Informatieblad offerteaanvraag nieuwe CV-ketel
Wanneer?
Een CV-ketel wordt afgeschreven over 15 jaar. Technisch kan de ketel doorgaans
wel een aantal jaren langer mee. Ketels van 20 jaar of ouder zijn niet echt een
uitzondering. Desalniettemin moet u na een jaar of 15 wel gaan nadenken over
wat te doen als de CV-ketel het begeeft. Als het even kan, stel vervanging uit tot
na 2021. Uiterlijk eind 2021 moet de gemeente namelijk komen met een
transitieplan waarin wordt aangegeven hoe men het aardgas wil vervangen. Dit
kan grote invloed hebben op uw keuze. Ontkomt u echt niet aan vervanging voor
die tijd dan is een nieuwe gasgestookte CV-ketel momenteel in de meeste
gevallen de meest economische keuze. Na 2021 kunt u, op basis van de plannen
van de gemeente, beslissen of u aan een warmtepomp moet gaan denken of dat
er een alternatief komt (bijv. een warmtenet).
Waar moet u opletten bij het aanvragen van een offerte?
• Het plaatsen van een nieuwe CV-ketel is een klus die u het beste kan
overlaten aan een vakbekwame installateur
• Vakbekwame installateurs zijn te herkennen aan het keurmerk OK-CV
• Een installateur die is aangesloten bij een branche-organisatie (voor
installateurs: UNETO-VNI) geeft een garantie ingeval er problemen
ontstaan
• Vraag eens rond bij mensen die onlangs een nieuwe ketel hebben laten
plaatsen wat hun ervaringen zijn met de installateur. Soms zijn ook op
internet al beoordelingen te vinden: vaar daar echter nooit blind op.
• Als u een bepaald merk ketel op het oog heeft, kies dan een installateur
die dat merk voert. Dat scheelt tijd en geld.
• Beperk u niet tot één offerte, tenzij u zeker bent van de keuze van uw
aannemer.
• Als u bij verschillende bedrijven offerte vraagt, vraag dan overal voor
hetzelfde offerte. Anders wordt het appels met peren vergelijken.

Wat moet de aannemer weten voor een offerte?
• Waar moet de ketel komen te staan/hangen?
• Is daar voldoende ruimte om een nieuwe ketel te instaleren?
• Is de ruimte goed bereikbaar (officieel mag er bijv. geen vlizo-trap meer
worden beklommen)
• Gebruikt u de ketel ook om warm water te tappen?
• En hoeveel warm water wilt u dan per minuut kunnen tappen?
• Wilt u eventueel later een hybride warmtepomp aansluiten op de ketel?
Of wilt u dat de ketel kan worden omgebouwd naar H2-gas?
Zonder beoordeling ter plaatse is het niet goed mogelijk offerte uit te brengen:
laat de installateur dan ook persoonlijk langs komen voor offerte.
Waar moet u op letten bij een offerte?
• Laat u niet onder druk zetten om een offerte direct te tekenen
• Vergelijk verschillende offertes met elkaar
• Welke garantie biedt de installateur?
• Wordt de keuze voor het vermogen van de ketel onderbouwd door een
capaciteitsberekening?
• Wordt de rookgasafvoer vervangen? (moet altijd gebeuren!)
• Wordt een koolmonoxidemelder geplaatst?
• Welke thermostaat wordt mee geleverd? Is dit een modulerende
thermostaat?
• Wordt de oude ketel meegenomen? Of moet u die zelf wegbrengen?
Offerte aanvragen via internet?
Ga bijvoorbeeld naar de volgende sites:
www.wij-isoleren.nl
www.milieucentraal.nl
www.hoe-koop-ik.nl
Succes met uw offerte-aanvraag.
En kom langs op het spreekuur van het duurzaamheidsloket (iedere dinsdag van
19 – 21 uur, Lage Naarderweg 71A) als u nog vragen heeft.
Mede mogelijk gemaakt door:

