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Gasloze warmte, koude en warm water



OVER DEZE BROCHURE

Dit informatieboekje is een uitgave van 
Croonwolter&dros en Aannemersbedrijf 
Van der Poel.  Deze uitgave is met grote 
zorgvuldigheid opgesteld en tot stand gekomen, 
alle informatie is nadrukkelijk onder voorbehoud. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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UW WONING HEEFT EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

• Gasloos is de nieuwe standaard. Daarom is 
het project Anna Bijnsstraat voorzien van een 
WKO-installatie. WKO staat voor: 
Warmte/Koude Opslag.

• Aannemersbedrijf Van der Poel heeft het 
ontwerp, de aanleg en het beheer van de 
WKO-installatie uitbesteed aan 
Croonwolter&dros.  

• Croonwolter&dros is specialist op het gebied 
van WKO’s. 
Croonwolter&dros garandeert in het gebouw 
de levering van warmte, koeling en warm 
water en onderhoudt de WKO-installatie. 

• U heeft geen zorgen over de techniek of 
onverwachte kosten.

• Een WKO-installatie bestaat uit bronnen en 
warmtepompen die samen duurzame en 
schone energie produceren.

• In uw woning bevinden zich meters die 
precies meten wat u afneemt. U betaalt alleen 
voor uw eigen verbruik.

• U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u 
verwarmt of koelt. 

• U regelt de temperatuur in huis gewoon op de 
vertrouwde manier.



UW WONING HEEFT EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

• Rondom het gebouw bevinden zich 
onder de grond, gesloten lussen die 
energie uit de bodem halen. De 
bronnen halen geen water of gas uit de 
bodem.

• De techniek is volkomen onzichtbaar, 
schoon en veilig.

• De warmtepompen in de technische 
ruimte zetten de bodemenergie om 
naar verwarming, koeling en warm 
water. 

• Leidingen transporteren de warmte, 
koeling en warm water kant en klaar 
van de technische ruimte  naar uw 
woning. 

• Daardoor is in uw woning geen 
verwarmingstoestel of boiler nodig. 

• Gemakkelijk en ruimtebesparend!



HOE WERKT HET DUURZAME ENERGIESYSTEEM?



WELKE INSTALLATIE ONDERDELEN VINDT U IN UW WONING?

De warmte/koude meter

• De warmte-/koude meter meet uw verbruik van 
verwarming of comfortkoeling. 

• Deze meter meet de hoeveelheid warm of koud 
water die door de vloerverwarming stroomt. De 
meter meet ook de temperatuur van het water 
dat de vloerverwarming in-en uitgaat. Met deze 
gegevens berekent de meter het gebruik van 
verwarming en comfortkoeling wat wordt 
weergeven in GigaJoules (GJ).

De warm water meter 

• De meter voor warm water meet en 
registreert de hoeveelheid warm water 
die in de woning wordt verbruikt. Dit 
wordt uitgedrukt in kubieke 
meters (m³). 

Meterstanden
• U hoeft geen meterstanden meer door 

te geven voor het verbruik van 
verwarming, comfortkoeling en warm 
water. De gegevens van de energie-en 
warm-watermeters worden dagelijks, 
automatisch digitaal uitgelezen. 
Veilig en gemakkelijk.

Uw vloerverwarming kan verwarmen én koelen. Met de 
thermostaat of bedieningsknop. verandert u eenvoudig de 
functie. Kijk hiervoor in de woonhandleiding van uw woning. 
Comfortkoeling zorgt er voor dat uw woning in de zomer 
enkele graden lager blijft dan de buitentemperatuur.



OVER DE WARMTELEVERANCIER

• Croonwolter&dros is uw 
warmteleverancier. Dit betekent
dat u aan Croonwolter&dros de 
kosten voor verwarming, koeling en 
warm water betaalt. 

• De levering van warmte is geregeld in 
de Warmtewet. Deze wet bepaalt 
onder andere de maximale tarieven 
die de warmteleverancier mag 
berekenen en de service die de 
leverancier moet bieden. Uw rechten 
zijn daardoor goed gewaarborgd.

• In de loop van 2023 zal 
warmteleverancier Croonwolter&dros 
verder gaan onder de nieuwe naam: 
Jord .

• Wanneer het zover is brengen wij u op 
de hoogte! 

• De kosten voor de WKO bestaan uit 
een eigenaarsdeel en een 
afnemersdeel.

• Het eigenaarsdeel wordt in rekening 
gebracht bij de VVE, het 
afnemersdeel bij de bewoner 
(koper of eventueel de huurder). 

• Drinkwater neemt u niet af bij 
Croonwolter&dros, maar via uw 
plaatselijke waterleverancier. Dit 
verbruik wordt afgerekend door 
Evides.

• Elektriciteit neemt u niet af bij 
Croonwolter&dros maar via een 
willekeurige elektriciteitsleverancier. 
Dit verbruik wordt afgerekend door 
uw elektriciteitsleverancier .



DE KOSTEN VOOR DE AFNEMER  

Deze kosten omvatten:

• Het vastrecht. Dit is opgebouwd uit 
verschillende componenten, zoals 
voorgeschreven door de ACM, de 
toezichthouder op de Warmtewet. 
Op dit vastrecht geeft 
Croonwolter&dros een korting. 
Deze korting vindt u terug op ons 
tarievenblad in ons klantportaal.

• Het verbruik van warmte, koude en 
warm water, Dit wordt individueel 
gemeten. U betaalt voor uw eigen 
verbruik. 

• U betaalt maandelijks een voorschot 
en jaarlijks ontvangt u een 
jaarafrekening op basis van uw 
werkelijke verbruik.

• Leveringstarieven worden jaarlijks 
gepubliceerd op ons klantportaal. 



MELD U AAN ALS NIEUWE KLANT VAN CROONWOLTER&DROS

Voor de levering van warmte kunt u zich als nieuwe klant snel en eenvoudig aanmelden bij Croonwolter&dros 

in 4 stappen:

1. Scan de QR code of ga naar onze website 
www.wd-mijnwoning.nl en klik op de link: 

“MijnCroonwolter&dros”.

2. Er verschijnt nu een nieuw scherm.  
Bij de optie: Nieuwe klant, Ik heb nog geen leveringsovereenkomst ingevuld en ondertekend,  
klikt u op Aanmelden. Volg daarna de instructies. 

3. Vul in het eerste scherm de postcode en het huisnummer in van de nieuwe woning, 
en in het volgende scherm uw persoonlijke gegevens. 

4. U ontvangt binnen 2 werkdagen per e-mail een leveringsovereenkomst. 
Wij vragen u deze binnen 5 dagen na ontvangst te ondertekenen en aan ons terug te sturen. 



KLANTPORTAAL MIJNCROONWOLTER&DROS

Na het aanmelden ontvangt u de inlog gegevens per e-mail voor het klantportaal: 

MijnCroonwolter&dros 

Op MijnCroonwolter&dros kunt u uw energiezaken 24 uur per dag zelf online regelen, 
zoals:

• zelf uw persoonlijke gegevens aanpassen;

• zelf uw tarieven inzien;

• zelf inzicht krijgen in uw meterstanden 

en energieverbruik;

• zelf uw voorschot aanpassen en uw facturen

en betalingen bekijken;

• zelf een verhuizing aan ons doorgeven.



CONTACT

Vragen over de warmtekosten en/of betalingen, 
mail: energie@croonwolterendros.nl 
en bel tijdens kantooruren: 
088  - 923 69 87 

Bij geen verwarming of warm water bel (24/7): 
0900 - 824 34 73 (TBI Direct) 

Postadres: 
Croonwolter&dros
Antwoordnummer 281
3800 VB Amersfoort

www.wd-mijnwoning.nl




