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‘U heeft een huis met duurzame energie’  
Woonpalet hecht veel belang aan het creëren van duurzame huisvesting maar wil ook dat u als 
bewoner aangenaam en comfortabel woont.  

Uw nieuwe woning in gebouw Gizeh heeft geen eigen CV ketel, maar is aangesloten op een collectief 

duurzaam energiesysteem. De woning heeft geen aardgasaansluiting en geen CV ketel. In plaats van 

radiatoren is de woning voorzien van vloerverwarming. Koken kan alleen elektrisch. 

In dit boekje vindt u uitleg over de werking en de bediening van het systeem. U vindt verder 
informatie over de tarieven en de wijze van betaling.  

Woonpalet heeft het beheer van het duurzame energiesysteem uitbesteed aan Croonwolter&dros. 

Croonwolter&dros meet uw verbruik en u betaalt de rekening voor verwarming, comfortkoeling en 
warm water aan Croonwolter&dros.  

Op pagina 12 vindt u contactgegevens die u kunt gebruiken bij storingen of als u meer informatie 

over het duurzame energiesysteem wilt.  

Bewaar dit boekje in de meterkast dan heeft u altijd de juiste informatie bij de hand.  

 

Hoe werkt het? 
 

 

Uw woning wordt in de zomer continu op een aangename temperatuur gehouden dankzij verkoelend 
water uit de warmtepomp (zie tekstblok A en B). In de winter heeft uw woning een aangenaam 
woonklimaat met verwarmingswater dat door de warmtepomp met energie uit de buitenlucht is 
opgewarmd (zie tekstblok 1 en 2). 

Wat zijn de voordelen van dit collectieve systeem? 
Milieu  

Met het duurzame energiesysteem heeft u een milieuvriendelijke woning en draagt u uw steentje bij 

aan een duurzame samenleving. Het duurzame energiesysteem gebruikt geen gas en alleen groene 

elektriciteit, en is dus CO2 neutraal.  

Comfort  
Vloerverwarming is één van de meest comfortabele verwarmingsystemen.  



Bij traditionele verwarming wordt de thermostaat al snel op 21°C à 22°C gezet; bij vloerverwarming 

voelt een temperatuur van 19°C à 20°C al behaaglijk aan. Verder is de temperatuur in de woning zeer 
gelijkmatig, waardoor er nauwelijks luchtcirculatie voorkomt. 

 

Gezondheid  

Door de vloerverwarming is er minder luchtstroming en zijn er minder stofdeeltjes in de lucht.  Dit 
betekent een schonere en frisse lucht. 

Comfortkoeling  

Comfortkoeling is de levering van koud water (ca. 17°C) aan de vloerverwarming waarmee u ook in 

de zomerperiode een extra behaaglijk klimaat heeft. Het duurzame energiesysteem is in staat om 

met een zeer hoog rendement comfortkoeling te maken en in de zome r periode te leveren. In 
tegenstelling tot een airco is comfortkoeling geluidloos en geeft het geen koude luchtstroom.  

De capaciteit van koeling is beperkt en is sterk afhankelijk van de toegepaste vloerbedekking, wij 
kunnen daardoor geen garantie geven op een maximale temperatuur in de woning. 

Veiligheid  

In de woning is geen aardgas en er zijn geen hete radiatoren. Hierdoor is de kans op verbranding, 

directe CO
2 
verstikking, of aardgasexplosie gevaar niet meer aanwezig. 

Waar moet u rekening mee houden? 
Leidingen in de vloer 

Vrijwel elk vertrek in de woning is voorzien van kunststofleidingen die verwerkt zijn in de 

betonvloeren en waar water door stroomt. Daarom mag u nooit spijkeren of boren in de vloer! 
Hiermee beschadigt u het vloerverwarmingssysteem en zal er lekkage optreden. 

Vloerbedekking 

Vloerverwarming en comfortkoeling werken optimaal bij een vloerbedekking die de warmte goed 

doorlaat. De warmteweerstandwaarde geeft aan hoeveel de vloerbedekking, warmte of koude 

tegenhoudt. Wij adviseren een warmteweerstandwaarde van niet meer dan 0,09 m2 K/W. 

Wij adviseren u een vloerafwerking te kiezen die goed past bij vloerverwarming en vloerkoeling. 
Vloerbedekking en ondertapijten die geschikt zijn voor vloerverwarming herkent u aan dit symbool.  

 

 

Wat past wel in combinatie met vloerverwarming?  

- katoenen, wollen en nylon vloerbedekking  

- PVC en vinyl vloerbedekking zoals novylon en marmoleum  

- parketvloer, verlijmd en gemaakt van harde houtsoorten, max. 10 mm dik  

- laminaatparket. Niet alle laminaat is geschikt, raadpleeg uw leverancier hierover.  
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Wat past niet in combinatie met vloerverwarming?  

- vloerbedekking afgewerkt met isolerende materialen zoals perliet, aegex en elcemo-scrapemotel  

- parketvloeren gemaakt van zachte houtsoorten  

- kurk  

- hoogpolig tapijt  

- tapijttegels met foamrug  

Koken  
Omdat er geen aardgasaansluiting aanwezig is, kunt u alleen op elektriciteit koken.  

Stooktips voor comfortabel en zuinig stoken 
's Avonds de verwarming lager zetten voordat u naar bed gaat is verleden tijd. Uw duurzame 

energiesysteem werkt namelijk het best en het zuinigst bij een gelijkmatige temperatuur. Verstel de 

thermostaat daarom zo min mogelijk. En als u dat doet wijzig dan met niet meer dan 2 graden. 

Anders duurt het lang voordat de ingestelde temperatuur is bereikt en kost het extra energie.  

Lucht alle vertrekken, ook de woonkamer, dagelijks door de ramen een kwartier open te zetten. Het 

wordt even kouder in huis maar de lucht in huis wordt droger, waardoor het verwarmen minder 

energie kost. Vooral na het koken of douchen kan de lucht vochtig zijn, dus dat is een goed moment 

om te luchten. Laat ramen niet langdurig open staan als de verwarming of koeling aan staat! 

Houd uw energiegebruik in de gaten. Zo leert u uw normale gebruiken kennen en ontdekt u 
eventuele afwijkingen sneller. Dit kan gemakkelijk via MijnCroonwolter&dros (zie pagina 11). 

De normale, goede werking van de kamerthermostaat wordt verstoord door ze achter de coratieve 

schermen en dergelijke te verbergen of door een warmtebron, zoals een lamp, in de buurt te houden 

of te plaatsen.  

Het leggen van een vloerkleed belemmert de verwarming en comfortkoeling van de woning en 

verhoogt uw energiekosten.  

Maak ’s zomers zoveel mogelijk gebruik van comfortkoeling in alle vertrekken. Dit kost u niets en het 

voorkomt dat de woning opwarmt. Als de warmte eenmaal in de woning zit kan het lang duren 
voordat de vloerkoeling de vertrekken weer aangenaam heeft gemaakt.  

Doe de gordijnen dicht zodra het donker wordt. Dit is niet alleen gezellig maar isoleert ook.  

Zet de verwarming uit in vertrekken die u weinig gebruikt en houdt de deur dicht. “Even” verwarmen 

heeft weinig effect maar kost wel energie. Bij extreme koude kunt u de slaapkamers overdag blijven 
verwarmen. Dit bespaart geen energie maar zorgt wel voor beter comfort in het hele huis.  



‘Welke installatieonderdelen vind ik in de woning?’  

 

❶❷De boiler  
Uw woning is voorzien van een energiezuinige boiler (1) met een warmtepomp (2). Deze bevindt zich 

in de berging. De warmtepomp verwarmt het water in de boiler met warmte uit het duurzame 

energiesysteem. Daarbij gebruikt de warmtepomp nog een geringe hoeveelheid elektriciteit. De 
boiler werkt ook wanneer het duurzame energiesysteem op koelen staat. 

Op site (zie pagina 12) vindt u de handleiding van de boiler.  

❸ De warmtemeter  

De warmtemeter meet uw verbruik van warmte voor de vloerverwarming en de voor de boiler. 

Warmteverbruik wordt weergeven in GigaJoules (GJ). 1 GJ warmte is vergelijkbaar met de energie 
van ca. 35 m3 aardgas. De warmtemeter meet ook het koudeverbruik.  
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Het display op de warmtemeter vertoont standaard het totale aantal GJ aan warmte dat tot dat 

moment aan de woning is geleverd. Op site (zie pagina 12) vindt u de handleiding van de 
warmtemeter.  

 

U hoeft geen meterstanden meer door te geven. De gegevens van de warmtemeter worden 

dagelijks, automatisch digitaal uitgelezen, veilig opgeslagen en centraal bewaard. De standen en uw 
verbruik vindt u terug op de factuur en op de portal MijnCroonwolter&dros. 

❹ Afsluiters 

De warmteleidingen zijn bij binnenkomst van de woning voorzien van handbediende kranen 

(afsluiters). Zet deze alleen dicht in geval van een lekkage of reparatie in vloerverwarming of de 

boiler. Staat de hendel van de kranen haaks op de leiding, dan zijn ze gesloten. 

 

Let op als u deze kranen dicht zet krijgt ook de boiler geen warmte meer, dit kan leiden tot een 
tekort aan warm water! 



 

 
❶❷De vloerverwarming  

De verdeler (1) regelt dat er voldoende warmte of koude stroomt naar de vloerverwarming in elk 

vertrek. Op de verdeler zijn een aantal groepen aanwezig. Dit aantal is meestal gelijk aan het aantal 
thermostaten.  

Elke groep heeft een eigen regelkraan om zo, afhankelijk van de stand van de thermostaat, meer of 

minder warmte of koude aan de vertrekken te leveren. Het is niet de bedoeling dat u de regelkranen 
met de hand dichtdraait, de regelkraan kan hierdoor kapot gaan. 

De regelaar van de vloerverwarming (2) zorgt voor de juiste hoeveelheid warmte of koude in elk 

vertrek. Trek niet de stekker uit de regelaar, dit kan ervoor zorgen dat deze ontregelt raakt en dat de 

regeling niet meer goed werkt.  

De thermostaat  
U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u verwarmt of koelt. U regelt de temperatuur in huis gewoon op 

de vertrouwde manier met een thermostaat. 
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De thermostaat bepaalt automatisch of er warmte of koeling nodig is om de gewenste temperatuur 

te bereiken. Koeling zorgt voor condensvorming in een vochtige ruimte. Daarom is in de badkamer 
geen koeling mogelijk.  

Op onze site (zie pagina 12), vindt u de handleiding van de thermostaat.  

Storingen 
Probeert u eerst zelf de reden of aard van de storing vast te stellen. Hieronder vindt u de meest 

voorkomende problemen en de mogelijke oorzaak. Indien na controle de klacht niet verholpen is , 
belt u dan het storingsnummer. 

Het wordt niet warm in de woning.  

Bij een verstelling van de thermostaat duurt het even voordat de vloer warm wordt. U kunt daarom 

het beste bij de verdeler aan de slangen voelen of deze warm worden. Worden deze niet warm dan 
kunt u de volgende onderdelen controleren.  

- Zit de stekker van de regelaar van de vloerverwarming in het stopcontact? 

- staan de afsluiters open?  

Ik heb geen warm water 

- Is de boiler leeg?  In dit geval moet u wachten tot de boiler weer warm is, dit kan 2 tot maximaal 4 

uur duren. 

- staan de afsluiters open?  

- zit de stekker van de warmtepomp in het stopcontact? 

- staat de hoofdkraan van het water open? Dit kunt u controleren door een kraan in huis open te 
draaien. 

Het is buiten erg koud en de woonkamer wordt niet warm genoeg.  

Wellicht staat de verwarming in de slaapkamer uit. Bij erg lage buitentemperaturen is het nodig om 
alle ruimten te verwarmen, ook al doet u dat normaal niet. 

Er is een lekkage in de berging of in een van de vloeren.  
U sluit de afsluiters (zie pagina 6), daarna belt u direct het storingsnummer.  



Wat kost het? 
De kosten worden door Croonwolter&dros in rekening gebracht en zijn dus niet inbegrepen in de 
huur of in servicekosten.  

Opbouw van de kosten 
De kosten bestaan uit: 

1. Een vast bedrag per maand, het “vastrecht”.  

Het vastrecht is in overleg met Woonpalet vastgesteld en bestaat uit de vaste kosten voor 

onderhoud en beheer van het duurzame energiesysteem.  

Volgens wettelijk voorschrift is het vastrecht opgedeeld in een vastrecht voor warmte, de 

meetdienst (het plaatsen, vervangen en aflezen van de meter) , de afleverset en koude. Op 

uw jaarafrekening ziet u voor het gemak één vastrecht bedrag. 

2. Verbruik warmte. U verbruik wordt gemeten, u betaalt alleen voor uw eigen verbruik. Een 

deel van de warmte wordt gebruikt in de boiler, dit wordt niet apart gemeten.  

3. Verbruik koude. U betaalt voor comfortkoeling alleen een vast bedrag en géén tarief voor het 

verbruik.  

Overige kosten 
De warmtepomp voor de boiler verbruikt elektriciteit. Deze elektriciteit wordt niet apart gemeten, 

het verbruik loopt via uw eigen elektriciteitsmeter. U betaalt de elektriciteit dus via uw rekening aan 
uw elektriciteitsleverancier.  

Het water voor de boiler wordt ook niet apart gemeten,, dit verbruik loopt door uw watermeter van 

het waterleidingbedrijf. U betaalt de kosten voor het water dus ook direct aan uw 

waterleidingbedrijf. 

Tarieven  

De maximum tarieven worden wettelijk geregeld in de Warmtewet, jaarlijks stelt de toezichthouder 

ACM de maximale tarieven vast. U betaalt minder dan dit wettelijk maximum, bewoners van Gizeh 
krijgen een korting ten opzichte van deze maximale tarieven.   

Hoeveel ga ik betalen? 

Het energie- en waterverbruik is afhankelijk van veel factoren. Bent u vaak of juist weinig thuis, 

hoeveel leden telt uw gezin, staat u vaak onder de douche en hoelang, wat is uw stookgedrag, is het 

een koud of warm jaar?  

Let op! In een nieuwbouwwoning moet u rekening houden dat het verbruik van verwarming in het 

eerste en tweede jaar van bewoning vaak 20% hoger ligt dan in de jaren daarna. Dit komt door het 
vocht dat tijdens de bouw is opgenomen in de woning. 

De tarieven wijzigen jaarlijks, de actuele tarieven vindt u op onze website www.wd-mijnwoning.nl.  

Facturen en betalingen 

De facturatie verloopt op dezelfde wijze als u gewend bent bij uw vorige energieleverancier. 

Maandelijks betaalt u een voorschot en jaarlijks ontvangt u een jaarafrekening op basis van uw 

werkelijke verbruik. Alle betalingen aan Croonwolter&dros gaan via een automatische incasso. 
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Hoe meld ik mij aan als klant? 
 

De eerste bewoners van Gizeh worden door Woonpalet aangemeld bij Croonwolter&dros. Daardoor 

is aanmelden extra gemakkelijk.  U ontvangt per mail of per post een vooraf ingevulde 

leveringsovereenkomst van ons. Wij vragen u deze binnen 5 dagen na ontvangst te ondertekenen en 

aan ons terug te sturen. 

Bent u een nieuwe bewoner dan moet u zich als nieuwe klant zelf aanmelden bij Croonwolter&dros. 
U kunt zich eenvoudig en snel aanmelden in drie stappen: 

1. Ga naar onze website www.wd-mijnwoning.nl en klik op de groene knop 
“MijnCroonwolter&dros”. 

2. Er verschijnt nu een nieuw scherm. Kies de optie Ik ben in een (nieuwe) woning komen wonen 
en wil mij aanmelden voor warmtelevering en klik op Aanmelden. 

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

U ontvangt vervolgens per e-mail een leveringsovereenkomst. Wij vragen u deze binnen 5 dagen na 

ontvangst te ondertekenen en aan ons terug te sturen.  

MijnCroonwolter&dros, 24/7 toegang tot mijn gegevens 
U kunt uw energiezaken 24 uur per dag zelf online regelen met MijnCroonwolter&dros. In deze 
portal kunt u direct: 

•             uw persoonlijke gegevens aanpassen 

•             inzicht krijgen in uw meterstanden en energieverbruik 

•             een verhuizing aan ons doorgeven 

•             uw facturen en betalingen bekijken 

•             uw voorschot aanpassen 

Ga naar onze website www.wd-mijnwoning.nl en klik op de groene knop “MijnCroonwolter&dros”. 

Er verschijnt een inlogscherm. Kies de optie: 

 Ik ben al klant en wil graag een account aanvragen voor de online portal.  

en klik op Aanmelden.  Volg de verdere instructies voor het aanmaken van uw account.  

Tip: Vul uw emailadres in dat al bij Croonwolter&dros bekend is. 
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Meer informatie 
Website www.wd-mijnwoning.nl 

Vragen over de warmtekosten en betalingen 
Croonwolter&dros 

Telefoon 0900 – 8243473 

Mail energie@croonwolterendros.nl 

Post Antwoordnummer 281, 3800 VB Amersfoort 

Storingen 
Storingen aan de verwarming of warm water, of klachten over het comfort meldt u bij: 

Woonpalet 

036 - 522 2304 
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