
 
Persbericht 
 
Dé keuzehulp voor energieprofessionals 

Keuzehulp Duurzaam Verwarmen 
 
Snel inzicht krijgen in welke duurzame verwarmingsinstalla6e geschikt is voor een woning? Dat kan met 
de Keuzehulp Duurzaam Verwarmen. De Keuzehulp is gra6s beschikbaar en ondersteunt 
energieprofessionals bij het verduurzamen van de woningbouw. De Keuzehulp Duurzaam Verwarmen is 
ontwikkeld door adviesbureau BDH uit Harderwijk in opdracht en met medewerking  van Enpuls, Gemeente 
Utrecht en Techniek Nederland.  
 
De Keuzehulp Duurzaam Verwarmen is bedoeld voor energieprofessionals, zoals installateurs, 
projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorpora=es, gemeenten, provincies en 
energieloke>en. De Keuzehulp bestaat uit een poster en website en gee@ snel advies over welke 
duurzame verwarmingsinstalla=es het beste passen in een woning. Behoort een collec=eve oplossing voor 
meerdere woningen in een wijk of straat tot de mogelijkheden, dan kunt u ook achterhalen welk soort 
warmtenet het meest geschikt is.  
 
Zo werkt de Keuzehulp 
Er zijn twee manieren om een indica=e te krijgen. Op=e één: achterhaal het gasverbruik en het 
woonoppervlak en kijk in de grafiek op de poster welke duurzame op=es geschikt zijn, zoals type 
warmtepomp of warmtenet. Als het gasverbruik niet bekend is, kunt u ook een indica=e krijgen op basis 
van energielabel.  
Hee@ u meer informa=e over de woning voorhanden, kies dan voor de tweede op=e. Op de onderste hel@ 
van de poster vindt u twee keuzediagrammen. Maak een keuze uit individuele of collec=eve aanpak en 
doorloop de vragen voor een gedetailleerd advies.  
 
Meer informa>e of bestellen?  
Op h@ps://keuzehulpduurzaamverwarmen.nl staat een uitgebreide uitleg over de Keuzehulp, de poster 
en een toelich=ng op de verschillende installa=es en voor welke woningen ze geschikt zijn. Bovendien 
worden de warmtetechnieken en andere verduurzamingsmaatregelen voor een woning toegelicht. Ook 
kunt u hier de poster downloaden  (gra=s) of bestellen.  
 
 
 
Noot voor de redac>e/Niet voor publica>e 
Voor meer informa=e naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Elvera van ’t Klooster, 
marke=ng & communica=e BDH. Tel. 0341 707 462 of 06 50 618 156 of e-mail klooster@bdho.nl   


