
3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarming

3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarmingOntdek hoe anderen dit 
aanpakten …

Geef je stookolieketel 
een upgrade. 
Dat is voordelig voor jou 
én beter voor het milieu!

Wat kost* zo’n hybride installatie?
We berekenden voor jou hoeveel het ongeveer kost om van 
je bestaande installatie een hybride installatie te maken.

Als je een zonneboiler met je cv-ketel op stookolie 
combineert

Bij de installatie van een zonneboiler heb je recht op 
een aantal premies. Zo kun je via het Vlaamse Gewest 
tot € 2.750 van je investering terugkrijgen – mét extra 
gemeentelijke premies die gaan van € 250 tot € 750.

De terugverdientijd van je zonneboiler hangt af van 
je investering, de plaatsing van de zonneboiler en de 
energiebesparing. Meestal duurt het zo’n zes à zestien 
jaar tot je je investering terugverdiend hebt.

Als je een warmtepomp met je cv-ketel op stookolie 
combineert

De toevoeging van een (kleine) lucht/water-warmtepomp 
aan je verwarmingssysteem kost tussen de € 5.000 en 
€ 10.000 *. Weet echter dat de netbeheerder een 
premie uitdeelt voor warmtepompen die kan oplopen tot 
maximaal 40% van het factuurbedrag. Meestal duurt het 
zo’n 10 jaar tot je je investering terugverdiend hebt.

Ontdek meer over hybride installaties op 
www.informazout.be/nl/installatie/energiemix

Met warme groeten van je MazoutExpert
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Meer informatie en tips op onze 
Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

Soort zonneboiler Aantal 
huisgenoten

Gemiddelde prijs zonneboiler 
(incl. btw en plaatsing)*

150 liter, 1 collector 1 à 2 € 2.500 - € 3.500

250 liter, 2 collectoren 3 à 4 € 4.000 - € 6.000

300 liter, 3 collectoren 5 à 6 € 5.000 - € 7.000

* Alle vermelde bedragen in dit hoofdstuk zijn indicatief.



Met een hybride installatie combineer je je bestaande 
stookolie-installatie met hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld met 
een warmtepomp voor je verwarming. Of met een zonneboiler 
voor je sanitair water of de voorverwarming van het water 
voor je ketel. Dat scheelt niet alleen in verbruik (en dus in je 
portemonnee), maar het is ook een milieubewuste keuze.

Wanneer de zon niet schijnt of het buiten te koud wordt 
– en het dus niet meer (financieel) rendabel is om een 
warmtepomp te gebruiken – treedt de stookolieketel 
automatisch in werking. Zo’n hybride installatie gebruikt 
dus deels hernieuwbare energie, waardoor ze aanzienlijk 
minder CO2uitstoot. Daar zit de milieuwinst. En omdat deze 
installaties zonlicht en warmte uit de omgeving gebruiken, 
bespaar je ook nog op je energiefactuur. Dat is wat ze 
noemen een win-winsituatie!

Deze huiseigenaars stoken al hybride. En ze zijn blij dat 
ze die beslissing namen!

De oude warmwaterboiler in de villa van André in het Oost-
Vlaamse Zele moest vervangen worden. Op aanraden 
van zijn installateur koos André ervoor om zijn bestaande 
verwarmingsinstallatie te gaan combineren met een 
zonneboiler. Traditioneel baseert men zich vaak op een 
periode van 4 maanden (van juni tot september) waarbij de 
zonneboiler het overneemt van de stookolieketel. Maar de 
installateur van André stelde vast dat het perfect mogelijk 

Hoe haal je meer uit je verwarmingsketel op 
stookolie? Door er een hybride installatie van 
te maken. Maar wat is dat precies?

André uit Zele combineert zijn bestaande mazoutketel 
met een zonneboiler

is tot 7 maanden per jaar warm water te produceren met 
zonne-energie.

Met de technologie van vandaag zijn zonnepanelen voor de 
verwarming van sanitair water trouwens op veel daken en bij 
verschillende dakoriëntaties mogelijk. André twijfelde eerst 
nog even om panelen op zijn dak te leggen, maar ging er 
dan voluit voor: “Ondanks het interessante financiële aspect 
hebben wij om esthetische redenen lang geaarzeld om de 
stap naar zonne-energie te wagen. Ik ben ervan overtuigd 
dat we de juiste keuze hebben gemaakt.”

Johan en Linda uit Gistel kozen voor de combinatie 
van hun mazoutketel met een 
warmtepomp

Enkele jaren geleden toverden Johan 
en Linda hun oude boerderij om tot een 
comfortabele B&B. 
Eerst braken ze hun 
hoofd over hoe ze hun 
nieuwe B&B zouden 
verwarmen: de 
boerderij kon namelijk 
niet aangesloten 
worden op het 
aardgasnet. Dat 
probleem was snel 
van de baan toen 
ze de mogelijkheden ontdekten van een hybride systeem 
dat een warmtepomp en stookolieketel combineert. In 
tegenstelling tot de privéwoning was het voor de B&B niet 
ideaal en te duur om uitsluitend met een warmtepomp 
te verwarmen. Door de mazoutketel te koppelen aan de 
warmtepomp halen ze nu wel maximaal gratis warmte uit 
de natuur, al is het systeem in aanschaf wel wat duurder. 
Johan en Linda zijn – net als hun gasten – hoorbaar tevreden 
met die keuze: “In zeven jaar tijd heeft geen enkele klant 
geklaagd over het feit dat hij geen warm water had.” 

Vind de volledige getuigenissen en verhalen van andere 
mazoutgebruikers op www.informazout.be/nl/stories
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