
Regelmatig en degelijk onderhoud 
van een verwarmingsinstallatie 
zorgt voor een optimaal rendement 
en zuinig verbruik. Investeren in een 
vakman leidt dus tot een besparing 
op de jaarlijkse verwarmingskost 
en beperkt het risico op eventuele 
defecten. 

Zolang uw verwarmingsinstallatie  

goed werkt, denkt u waarschijnlijk niet 
aan een onderhoudsbeurt. Pas wanneer 
er iets hapert wordt de technicus gebeld 
en dan moet die natuurlijk onmiddellijk 
ter beschikking staan voor een onder- 
houd dat meestal heel wat meer tijd in 
beslag zal nemen dan normaal. En dat  
kan vermeden worden.
Een regelmatig onderhouden ketel 
verbruikt zo’n 5% minder energie. Zo 

bespaart een gemiddeld gezin al snel 
€60 per jaar. Ook pannes worden ver-
meden: tijdens het onderhoud kan de 
technieker kleine defecten opsporen 
en grotere herstellingskosten vermijden.
Elk onderhoud verlengt de levensduur 
van uw ketel, en dat is goed nieuws 
voor uw portefeuille. En niet onbelang-
rijk: u bent in orde. Het is immers wet-
telijk verplicht om uw mazoutketel elk 
jaar, en uw gasketel elke 2 jaar te laten 
nakijken. 
Stel het onderhoud van uw ketel dus 
niet uit en bewijs uzelf een grote dienst.

Klaar voor 
een warme winter? 

Bespaar €30 en 
boek uw onderhoud 
op senec.be/promo 

of 03 540 56 16

Wist u dat...
xWist u dat verwarmingsinstallaties 
van meer dan 20 kW en ouder dan 5 jaar  
een energie-audit moeten ondergaan? 
Na deze audit krijgt u van de technicus 
een rapport met tips om de prestaties van  
uw toestel te verbeteren. Het rapport 
vermeldt ook de energiebesparing na 
vervanging door een energiezuinige ketel.

x‘Tikt’ uw ketel soms? Het aanzetten 
van de warmwaterkraan vraagt de 
warmtewisselaar om snel water op te 
warmen. Het tikkende geluid is daarom 
meestal een gevolg van de uitzetting van 
onderdelen en leidingen. No worries.

xWist u dat een goed geprogram- 
meerde thermostaat u een energie- 
besparing tot 10% kan opleveren?

xWist u dat u met de installatie van 
een nieuwe ketel zo’n 30% op uw factuur 
kan besparen?

xWist u dat u beter niets op de radiatoren 
legt? Bedekte radiatoren verliezen 10% 
van hun efficiëntie.

xWist u dat een gasketel in waakstand 
jaarlijks tot 250 m3 gas ‒ dus ook geld ‒ 
verliest? Schakel hem daarom uit bij 
lange afwezigheid of in de zomer.

Wetgeving: waaraan moet uw verwarmingsketel voldoen?
Niemand houdt van de kleine lettertjes, maar soms zijn ze erg belangrijk.  
De Europese Ecodesign-verordening van 2015 verhoogde bijvoorbeeld de minimum-
vereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen. Maar ook de Vlaamse Overheid stelt 
een aantal eisen voor de keuring en het onderhoud van uw toestel.

De Ecodesign-verordening verplicht de vervanging 
van oude verwarmingsketels niet. Maar áls het 
toestel wordt vervangen, dan moet dat voldoen 
aan de minimumvereisten. Meestal zal er een 
condensatieketel geplaatst moeten worden, 
maar andere milieuvriendelijke technologieën 
zijn ook mogelijk (warmtepomp, zonneboiler, 
micro-WKK, …). Zolang uw cv-ketel niet defect 
is, mag hij in gebruik blijven, indien de installatie 
in Vlaanderen ook voldoet aan de verplichtingen 
voor keuring en onderhoud.
Het onderhoud van het centraal stooktoestel 
van uw verwarmingsinstallatie is wél een  
verplichting. Centrale stooktoestellen op gas 
moeten 2-jaarlijks, en centrale stooktoestellen 
op stookolie of vaste brandstof moeten 1 keer 
per jaar onderhouden worden. Het onderhoud 

moet uitgevoerd worden door een erkende 
technicus. Een onderhoud omvat de reiniging 
en controle van de schoorsteen of de rookgas-
afvoer, de controle van de algemene staat van 
het stooktoestel, de controle van de verluchting 
van het stooklokaal en de aanvoer van verbran-
dingslucht, en de controle van de verbranding. 
Deze regels zijn alleen van toepassing op centrale 
stooktoestellen (centrale verwarming). Voor 
elektrische verwarmingstoestellen en afzon-
derlijke stooktoestellen die niet zijn aangesloten 
op een centrale ketel, gelden andere regels. Een 
periodieke onderhoudsbeurt neemt tijd in be-
slag. Een ervaren technicus is al snel 1 à 2 uur 
bezig. We geven u graag meer info. 
Neem een kijkje op www.senec.be/promo, 
of bel ons op 03 540 56 16.
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EEN WINTER ZONDER ZORGEN

Regelmatig onderhoud van  
uw ketel? Een goed idee.



xWilt u graag besparen op uw  energie- 
factuur? Met de thermostaat wat lager en 
een extra trui aan, bespaart u al snel 7%!

xWist u dat de kost voor verwarming 
meer dan 50% tot 70% uitmaakt van 
uw complete energiefactuur? Een lagere 
factuur begint dus bij... een lager verbruik. 
En daar zorgen een goede ketel en goed 
onderhoud voor.

xWist u trouwens dat wie zijn onder-
houd op tijd boekt, ook kosten bespaart? 
Kijk maar naar onze promo-actie!

xWist u dat veel van de nieuw geplaatste 
condensketels zonder de installatie van  
een buitenvoeler of compatibele thermo-
staat niet kúnnen condenseren? Laat dit 
dus best even nakijken bij uw volgende 
onderhoud.

xWist u dat u ook zonder zonnepanelen 
gebruik kan maken van zonne-energie? 
Gebruik de zon om uw huis natuurlijk op te 
warmen: hou overdag de gordijnen open. 
Da's gratis.

Verwarmingspremies.
Er zijn er meer dan u denkt.
De grootste energieverbuiker in de meeste huishoudens is de verwarming. Het goede 
nieuws is dat daarop bespaard kan worden. Een condensatieketel kan bijvoorbeeld uw 
oude installatie of hoogrendementsketel vervangen. En ook een microwarmte-kracht-
koppeling of een warmtepomp behoren tot de mogelijkheden. Een warmtepomp haalt 
zijn warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Door 
een energiezuinige verwarmingsinstallatie kunt u in aanmerking komen voor premies 
van de overheid.

Renovatiewerken met installatie van centrale 
verwarming kunnen in aanmerking komen voor 
een  renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen. 
Deze premie is onder andere afhankelijk van 
de inkomenssituatie. De woning moet ook  
minstens 30 jaar oud zijn. Als u uw hout-  
of kolenkachel of open 
haard vervangt door  
een gaskachel of 
gashaard, hebt u  
misschien zelfs recht 
op een premie voor de  
vervanging van indi-
viduele verwarmings-
systemen op vaste 
brandstoffen. De Vlaamse overheid biedt ook 
financiële ondersteuning voor de installatie 
van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) in de 
vorm van warmte-krachtcertificaten. Via uw  
netbeheerder heeft u daarnaast recht op een  
premie voor de installatie van een warmte-
pomp in een woning. Die warmtepomp premie 
wordt nog eens verdubbeld als de warm-
tepomp wordt geplaatst ter vervanging 
van een bestaande elektrische verwarming 
(voor gebouwen die voor 1 januari 2006 

op het elektriciteitsdistributienet waren 
aangesloten met toepassing van het exclusieve 
nachttarief). Een warmtepomp verbruikt  
natuurlijk nog altijd elektriciteit, maar ze is 
veel zuiniger dan een elektrische verwarming:  
gemiddeld verbruikt een warmtepomp 5 à 6 MWh, 

terwijl dat bij elektrische 
verwarming makkelijk het 
dubbele tot driedubbele is.  
Van elektrische verwar-
ming naar centrale verwar-
ming omschakelen komt in 
principe ook in aanmerking 
voor de Vlaamse energie- 
lening  en voor de renovatie- 

premie. En als u minstens  drie energie- 
besparende maatregelen neemt, kunt u zelfs 
een Totaalrenovatiebonus krijgen. Een aantal 
gemeenten voorziet trouwens ook in een
gemeentelijke of provinciale premie. 

Er zijn dus heel wat mogelijkheden.

Alle informatie vindt u op:
www.vlaanderen.be/premies-voor-verwarming

Een zuinige 
verwarmingsinstallatie  

bespaart energie. 
En geld, natuurlijk.

4 slimme tips van SENEC

 1  Uw radiatoren ontluchten? 
 1  Zó doet u dat.
Tegen het einde van de zomer 
hoopt de lucht zich zowat overal  
in de radiatoren op. Wanneer ze 
dan ontlucht worden kunnen ze 
terug maximaal warmte afgeven.  
Begin altijd op de laagste verdieping. 
Zo daalt de druk in het circuit en 
verzamelt de lucht zich in de boven-
ste radiatoren. Ontlucht ze daarom 
als laatste. Voeg daarna water toe 
via de vulkraan van de ketel en  
controleer via de manometer (op  
het bedieningspaneel of naast de  
ketel) of de juiste druk is ingesteld. 
En als u twijfelt, vraag dan gerust  
advies aan een erkend technicus. 

2 Vergeet de schoorsteen en 
2  de tank niet.
Stookolie produceert veel roet. 
Een schoorsteen vol roet verhoogt 
ook het risico op brand en op de 
uitstoot van giftige gassen. Ook 
zal de schoorsteen minder goed 
trekken. En hierdoor neemt het 
energieverbruik toe. Een zuivere 
schoorsteen zorgt er dus voor dat 
uw verwarming goed blijft werken. 
De jaarlijkse reiniging ervan is 
trouwens verplicht. Voor een 
aardgasketel zal de technicus 
bij ieder onderhoud nagaan of het 
wel nodig is om de schoorsteen 
te vegen. Aardgas stoot immers 
minder afval uit.   

3  Uw thermostaat is ook 
3  belangrijk.
Een thermostaat wordt best in 
de woonkamer geplaatst omdat 
het de belangrijkste leefruimte 
is. Rechtstreekse koude of warme 
of koude luchtstromen zijn uit den 
boze. Wanneer hij goed afgesteld 
is, bespaart u zo’n 7 tot 10% ener-
gie. Als u overdag werkt, zet dan de 
verwarming lager voor u vertrekt 
en laat ze aanslaan nét voor u te-
rug thuiskomt. Een half uur voordat 
u naar bed gaat of gaat werken, 
kunt u de verwarming al lager zet-
ten. Er is immers altijd restwarmte. 
‘s Nachts volstaat 17°C als comfort-
temperatuur. 

4  Laat uw ketel op tijd  
3  vervangen.
Als uw ketel ouder is dan 15 jaar, 
wordt hij best vervangen. Oudere 
systemen zijn immers grote  energie- 
verslinders en weinig milieuvrien-
delijk. Een nieuwe ketel verwarmt 
uw woning dus zuiniger en  
milieuvriendelijker, én biedt meer 
comfort. Bij regelmatige storingen 
worden herstellingen trouwens 
alleen maar duurder. En ook de 
energierekening stijgt, zelfs als u 
niets aan uw gewoontes verandert. 
Overweeg daarom om uw ketel 
te vervangen wanneer uw verbruik 
blijft stijgen en het rendement daalt  
tot  minder dan 85%.

Wist u dat...



Een kijkje in de toekomst.
De laatste decennia werd milieubewust wonen eigenlijk vanzelfsprekend. Moderne 
woningen verbruiken ondertussen zo’n 35% minder energie in vergelijking met die uit de 
jaren 80. Ze worden ook gezonder en meer comfortabel. Welke vernieuwingen kunnen 
we de volgende jaren nog verwachten?

Met steeds betere isolatie en ventilatie  
wordt verwarmen in de toekomst misschien he-
lemaal niet meer nodig. Maar er blijft natuurlijk 
wel de wens van Vlaanderen om zoveel moge-
lijk oude woningen te renoveren. En daarbij zal 
er nog altijd nood zijn aan optimale verwar-
ming. 
In de toekomst zullen woningen eerst ‘slimmer’ 
worden. Uw woning zal zelf kunnen bepalen 
wanneer en hoe te verwarmen. Thermostaten 
worden bijvoorbeeld zelflerend. Ook de verbin-
ding met andere slimme systemen in de woning 
zorgen voor een efficiënter energiebeheer.
We zullen ook een evolutie zien naar  
collectieve warmtenetwerken. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de rest-
warmte van datacenters of elektriciteits- 
centrales.
Ook vloerverwarming eist meer en meer zijn 
plaats op. Ze heeft misschien meer tijd nodig 
om op te warmen dan systemen met klassieke 
radiatoren, maar het kost wel minder energie. 
Er wordt ondertussen volop onderzoek gedaan 

om onze woningen zo efficiënt mogelijk te 
verwarmen met zo weinig mogelijk energie. 
Eén van die nieuwe technologieën is koude-
warmte opslag of Boorgat-Energie-Opslag 
(BEO). Daarmee worden koude en warmte 
opgeslagen in de onderlagen van de bodem. 
Er wordt ook onderzoek gedaan naar de  
‘oneindige batterij’. Zulke brandstofcellen  
zetten de energie uit chemische reacties om  
in elektriciteit, waarbij de chemische stoffen 
onafgebroken kunnen worden aangevoerd. 
Biogas is nog zo’n technologie. Het wordt  
gewonnen door voedselafval te laten afbreken 
door microben, waarbij methaan en kool-
stofdioxide ontstaan. En tenslotte winnen 
warmtepompen al een tijdje 
aan populariteit. Ze zullen dus 
steeds efficiënter worden.
Er is dus veel onderzoek en  
ontwikkeling naar energiezuinig 
wonen. En zolang hierin geïnves-
teerd wordt, zijn we verzekerd van 
een warme toekomst.

Vermijd verrassingen. 
Neem een onderhoudscontract.

Door regelmatige controles kunnen we 
onderdelen die moeten vervangen 
worden sneller ontdekken. Zo kunt u 
vaak grote herstellingen en onnodige 
kosten vermijden. 

Een goed onderhouden ketel behoudt zijn 
rendement. Hij verbruikt aanzienlijk minder, 
én u bespaart op uw energiefactuur.

Er zijn een aantal belangrijke redenen om  
uw verwarmingsketel goed te onderhou-
den. Een goed onderhouden ketel is een 
ketel die perfect afgesteld blijft en die 
steeds afgestemd is op uw behoeften, 
een ketel waarvan ook de regelorganen 
en de onderdelen goed en correct werken. 
Een ketel waarvan het rendement opti-
maal blijft, is ook energie-efficiënt. Door 
hem regelmatig te laten nakijken en ervoor 
te zorgen dat alles correct werkt, vermin-
deren storingen tot wel vijf keer. Ook zijn 
levensduur verhoogt. Regelmatig onder-
houd biedt trouwens extra garanties voor 
de veiligheid van u en uw gezin. Het risico 
op uitstoot van schadelijke gassen (waar-
onder het beruchte koolstofmonoxide) wordt 
immers beperkt. Een goed onderhouden 
ketel is tenslotte ook gunstig voor het milieu 
en vermijdt de schadelijke uitstoot van 
broeikasgassen en fijnstof.
Een onderhoudscontract bespaart u dus 
heel wat kopzorgen. 

Meer weten? 
Kijk op www.senec.be/promo 

of bel 03 540 56 16. 
Snelboekers doen een goede zaak.

Welk type van ketel heeft u?
Ketels passen probleemloos in een keuken, 
badkamer of wasplaats. Maar dé plek voor 
een ketel is meestal de garage.  

Wandketels kunnen dankzij hun gewicht 
en afmetingen overal geïnstalleerd worden 
zonder vloerruimte te verliezen. Omdat 
de bediening en onderdelen ervan vlot te 
bereiken zijn, kunnen ze in kleine ruimtes 
worden opgehangen. Ze bestaan in ver-
schillende uitvoeringen. 

Combimodellen zorgen voor de verwar- 
ming en ook voor warm water. Bij  solo- 
modellen zorgt de wandketel voor de ver-
warming. Die wordt dan gecombineerd 
met een warmwaterboiler naast de ketel. 
Er zijn ook wandketels met een ingebouwde 
boiler. De keuze voor het ene of het andere  
type hangt af van het gewenste comfort. 
Ook een zonneboiler is een optie. Die 
bespaart tot 60 % per jaar op uw 
energieverbruik.

Condensatieketels halen dan weer hun 
extra hoog rendement uit de terugwin-
ning van warmte uit de waterdamp van 
de verbrandingsgassen. Door het hoge ren-
dement en de lage uitstoot van stikstofox-
ide en koolmonoxide scoren deze ketels ook 
ecologisch goed. In plaats van de damp in de 
verbrandingsgassen langs de schoorsteen 
te laten ontsnappen, wordt hij afgekoeld tot 
hij terug vloeibaar wordt en extra warmte  
afgeeft. Een condensatieketel levert dus 
veel betere prestaties. En dankzij de premies 
brengt de investering gegarandeerd op.

De eenvoudigste manier voor een goede 
condenserende werking maakt gebruik 
van een warmteafgiftesysteem op lage 
temperatuur: vloerverwarming, ventilo- 
convectors of overgedimensioneerde  
traditionele radiatoren. Die kunnen de 
woning ook op lage temperatuur ver-
warmen. Een goede aanvoer van lucht is 
daarom noodzakelijk. Dicht luchttoevoer- 
openingen dus zeker niet af. Hoeveel lucht 
er moet aangevoerd worden, hangt af van 
het ketelvermogen.

Het ideale verwarmingssysteem kiezen 
voor uw huis, laat u best over aan een 
erkend vakman. Zo heeft u nog jaren plezier 
van uw aankoop, houdt u het gezond en 
helpt u de natuur een handje.



Door uw oude verwarmingsketel te ver-
vangen, bespaart u gegarandeerd energie. 
Hou wel rekening met een aantal zaken. 

Oudere cv-ketels hebben bijna altijd een te 
hoog vermogen. Hierdoor springt de ketel 
voortdurend aan en uit om op temperatuur 
te blijven. Dat kost veel energie en beperkt 
de levensduur van uw ketel. Laat daarom  
het exacte vermogen door een specialist 
bepalen. Een weersafhankelijke regeling 

houdt rekening met de buitentemperatuur 
via een buitenvoeler. Die moet op de juiste 
plaats hangen, idealiter op een noordelijke
of noordwestelijke gevel.
Thermostatische knoppen aan radiatoren 
in ruimtes met een kamerthermostaat 
plaatsen, is geen goed idee. Dan werken bei-
de systemen elkaar tegen. In andere ruimtes 
zijn zulke knoppen wel een goede oplossing.
Oude installaties zijn een broeihaard van 
afzettingen. Komen die in een nieuwe ketel 
terecht, zorgt dat voor problemen. De nieuw-
ste ketels hebben immers een beperkte 
waterdoorgang waardoor er risico is op 
verstoppingen. Dat valt vaak buiten de  
garantie. Filters aan de ingang en uitgang 
van de ketel kunnen dat voorkomen.
In de buizen van een oude vloerverwarming 
hoopt zuurstof op. Hoe meer zuurstof, hoe 
slechter de werking van het systeem. Dan 
treden corrosie en kalkvorming op en de wa-
terkwaliteit neemt af. Uiteindelijk verstopt de 
ketel.
In 2030 stopt Nederland de uitvoer van gas 
naar ons land. Meer dan 1,5 miljoen gezin-
nen moeten dan overstappen op andere 
leveranciers. Maar de gassoorten verschillen 
en veel ketels zullen mogelijks niet meer 
werken zoals het hoort. Wie vandaag zijn 

ketel laat vervangen, kiest best voor een  
toestel dat zich aanpast aan beide soorten gas. 
Laat ook de diameter van de toevoerleiding 
tussen tank en ketel controleren bij vervanging 
van uw oude stookolieketel. Een te grote lei-
ding zorgt voor te veel lucht in het circuit. Bij gas-
ketels bestaat dit probleem niet.
Meestal wordt een stookketel op hoge  
temperatuur vervangen door een conden-
satieketel. De temperatuur van de afvoer-
gassen ligt lager. Daarom moet ook het 
rookgasafvoerkanaal worden vervangen. 
Anders condenseren de rookgassen in de 
schouw, met het risico op vochtproblemen. 
Volgens de wetgeving moeten zowel boven- 
als onderverluchting worden voorzien in de 
stookruimte. In principe moet de controleur 
het toestel afsluiten als hij vaststelt dat daar-
voor niet het nodige gedaan is.
Wie een ketel combineert met een elektrische 
boiler, kan die beter laten vervangen door een 
cv-boiler of doorstromer.
Wie overschakelt van verwarming op hoge  
temperatuur naar lage temperaturen, laat 
best controleren of het warmteafgifte-
systeem geschikt is om op die temperaturen 
te verwarmen. Soms kunt u de bestaande 
radiatoren laten staan, na grondige isolatie 
van de oude woning.

Cv-ketel vervangen? Dit zijn de aandachtspunten.

Een warme winter begint 
bij een gezonde ketel.
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