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Duurzaam klimaatsysteem 
 in Bossa Nova Haarlem  

De woningen in Bossa Nova zijn voorzien van een zeer duurzaam en 

energie- zuinig klimaatsysteem. De grote voordelen: meer comfort tegen 

een tarief dat lager ligt dan normale warmtelevering. Dit klimaatsysteem 

wordt geleverd en geëxploiteerd door NEXT NRG. Zij zijn dus uw toekomstig 

leverancier van warm tapwater, verwarming, koeling en een comfortabel 

binnenklimaat. Over de technische aspecten leest u meer in de technische 

omschrijving van uw woning. In het navolgende leest u wat het systeem 

kan en meer over eigendom, onderhoud en kosten van het klimaatsysteem.



Eén systeem, vier componenten

Het klimaatsysteem bestaat uit vier componenten die samen zorgen voor 

verwarming en koeling, ventilatie, tapwater en duurzame stroom:

1. Verwarming en koeling

Uw woning is voorzien van vloerverwarming en -koeling. De hiervoor beno-

digde warmte en koude wordt aangevoerd door een systeem van bodemlus-

sen en een warmtepomp. In de winter haalt de warmtepomp warmte uit de 

bodem en in de zomer koude. De warmtepomp werkt als een koelkast en 

heeft ook een compressor. In de winter zit de koude kant van de warmte-

pomp aan de bodemlussen en de warme kant aan de vloerverwarming. In de 

zomer wordt koel water uit de bodemlussen rechtstreeks in de leidingen van 

de vloer gepompt en wordt de vloer gekoeld. Uw woning is bij een buiten-

temperatuur van -10 °C te verwarmen tot minimaal 20°C en de badkamer tot 

22°C. Op warme dagen is de woning te koelen tot enkele graden onder de 

buitentemperatuur. De koeling betreft dus geen airco. 

De vloerverwarming en koeling werken alleen goed als er een vloerafwer-

king wordt gekozen met een warmteweerstand lager dan Rc 0,09, zodat de 

warmte goed de ruimte kan bereiken. In de praktijk is er dan nog van alles 

mogelijk. Meer informatie over het gebruik van de warmtepomp en toe 

te passen vloerafwerking vindt u terug in de informatiebrochure van 

Klimaatgarant. De regeling voor de gehele woning zit in de woonkamer. Het 

is optioneel mogelijk om een regeling per ruimte aan te brengen (deze is 

standaard bij woningen met een dubbele oriëntatie). Een regeling per ruimte 

wil overigens niet zeggen dat er in de woonkamer verwarmd kan worden en 

in de slaapkamer gelijktijdig gekoeld. Er kan hooguit enkele graden verschil 

per ruimte ingesteld worden. 
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2. Ventilatie

Uw woning is uitgerust met een ventilatiesysteem dat verse buitenlucht 

toevoert en gebruikte lucht afvoert. In de woonkamer en hoofdslaapkamer 

wordt de luchtafvoer automatisch geregeld op koolstofdioxidegehalte (CO2). 

Bij gebruik van de badkamer kan extra worden geventileerd met de knop 

aan de muur. De toegevoerde lucht in uw woning is altijd minimaal 16 °C. 

De ventilatie-unit in uw berging zorgt dat toegevoerde koude buitenlucht 

energiezuinig wordt opgewarmd door warme afvoerlucht.
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3. Tapwater

Uw woning heeft een tapwatervat van 150 Liter dat onderdeel is van de 

warmtepomp. 200 Liter is optioneel en de woningen met standaard bad en/of 

tweede badkamer hebben standaard deze grotere tapwatervoorziening (vraag 

uw makelaar hiernaar). 

Met dit vat kunt u een flinke tijd douchen, maar de douchetijd is wel afhan-

kelijk van de grootte van de douchekop. Bij een standaard douchekop van 10 

liter per minuut gebruikt u 6 liter van 60°C uit het vat en 4 liter koud water 

om de gebruikelijke douchetemperatuur van 38°C te bereiken. Bij een 150 

Liter vat kunt u bij een vol vat dan ruim 20 minuten douchen en bij een 200 

Liter vat 30 minuten. Omdat er in uw woning een douche WTW wordt toege-

past, die +/- 50% van de warmte uit het douchewater terugwint, wordt de 

douchetijd flink verlengd. Met een spaardouche van 6,9 Liter en de douche 

wtw kunt u met een 150 L vat 40 minuten en met een 200 L vat 60 minuten 

douchen. De douchekop heeft dus veel invloed op de beschikbare douche-

tijd. Uit het vat wordt echter ook warmwater getapt voor de keukenkraan. 

Als dat veel gebeurt blijft er minder over om te douchen. 

U kunt dit voorkomen door in de keuken een 3-in-1 kokend water kraan te 

kiezen. Deze levert koud, warm en kokend water binnen een seconde en dit 

wordt niet uit het vat gehaald. Dat levert extra comfort in zowel keuken als 

badkamer. In 70% van de nieuwbouw keukens wordt deze optie al gekozen. 

Als u kiest voor een tweede badkamer (indien mogelijk) is het optionele 200 

Liter vat mogelijk niet voldoende. In overleg met de kopersadviseur kan dan 

gekeken worden naar een passende oplossing welke u dan als meerwerk 

aangeboden wordt. 
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Het vat warmt in “Eco” stand éénmaal per dag op en geeft daarmee voldoen-

de warmwater voor een gemiddeld gezin. Wilt u meer warmwater dan kiest 

u op de kamerthermostaat de stand “Comfort” en warmt het vat al weer op

zodra u één derde hebt gebruikt. De opwarmtijd van een leeg vat is +/- 2 uur. 

4. Zonnestroom

Een groot deel van de woningen beschikt over een aantal zonnepanelen die 

zijn opgesteld op het dak van het gebouw. De bijbehorende omvormer staat 

in uw berging. De opgewekte duurzame stroom wordt via uw eigen kilo-

wattuurmeter terug geleverd aan het net en verrekend met uw elektriciteits-

leverancier. 

Eigendomsverdeling

De Energie Opwekking Installatie vergt een goed beheer om optimaal te kun-

nen functioneren. Het eigendom en beheer van deze installatie is daarom 

ondergebracht bij NEXT NRG: 

• centraal verwarmings- en koelsysteem tot en met de warmtepomp

• tapwatervoorziening tot en met het tapwatervat

• zonnestroomsysteem, indien van toepassing

De volgende installatiedelen behoren tot uw woning: 

• vloerverwarming en -koeling

• ventilatiesysteem

• douche WTW
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Onderhoud

Alle apparatuur die eigendom is van NEXT NRG wordt door of namens hen 

kosteloos onderhouden, gereinigd, gerepareerd en, als de apparatuur versle-

ten is,  vervangen. Daarnaast worden ook de filters van het ventilatiesysteem 

jaarlijks vervangen door NEXT NRG. Het huursysteem zorgt dus voor stabiele 

en vaste kosten en u hoeft dus geen geld te reserveren voor toekomstige 

vervangingskosten, die voor dit soort installaties hoog zijn.

De douche WTW wordt eenmaal per jaar door NEXT NRG nagezien. De douche-

goot dient u zelf regelmatig schoon te maken. 

Onderhoud en reparaties aan de andere delen van het klimaatsysteem 

worden niet door NEXT NRG uitgevoerd. Voor uw eigen rekening komen dus 

eventuele onderhouds- en reparatiekosten aan de vloerverwarming en -koe-

ling (nagenoeg geen onderhoud nodig), het ventilatiesysteem (niet de filters, 

die NEXT NRG voor haar rekening neemt) en de douche WTW. 

Kosten energie en onderhoud

Voor een verwarmings- en koelinstallatie bent u maandelijks kosten kwijt 

voor energie, onderhoud en op termijn kosten voor reparaties en vervanging. 

De kosten voor het systeem dat u straks in uw woning krijgt zijn als volgt 

opgebouwd:

1. Maandelijkse kosten die u verschuldigd bent aan NEXT NRG:

• Huurkosten  van de verwarmings- en koelinstallatie, die gebaseerd

zijn op Gebruiksoppervlak van uw appartement en de daarbij

behorende warmtepomp. De Huurkosten voor de Zonnepanelen

zijn gebaseerd op het aantal zonnepanelen dat op uw woning wordt

aangesloten.

• De inspectie van de douche WTW en het verwisselen van de ventilatie- 

 filters.
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2. Verbruikskosten huishoudelijke elektriciteit:

• Uw huishoudelijk stroomverbruik verrekent u met een zelf te kiezen

energieleverancier

• De verbruikskosten van uw warmtepomp

De kosten van NEXT NRG worden geïndexeerd volgens de consumentenprijs-

index (CPI) van Nederlandse huishoudens. De totale energielasten (exclusief 

huishoudelijk stroomgebruik) van de woningen zijn lager dan de stadsver-

warmingstarieven in omringende wijken en ook aanmerkelijk lager dan die 

van vergelijkbare bestaande woningen. U betaalt wel iets extra voor de koe-

ling, maar krijgt daar dan ook extra comfort voor terug.

Het systeem valt niet onder de warmte wet, omdat de warmtepomp gehuurd 

wordt of gekocht en u de energie voor de warmtepomp via een zelf gekozen 

leverancier kunt inkopen. Dat neemt niet weg dat ervoor gezorgd wordt dat 

u niet meer betaalt dan bij een warmteaansluiting volgens de warmtewet en

de maximum tarieven die de ACM hiervoor vaststelt.

Garantie: U krijgt 25 jaar garantie op de goede werking van het systeem en 

een garantie dat de woninggebonden kosten maximaal 95% zullen zijn van 

de kosten van vergelijkbare tarieven van Stadsverwarming en koeling. De 

exacte voorwaarden van de garantie staan in het Huurcontract dat u met 

NEXT NRG afsluit. 
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Huur- en onderhoudscontract

Bij aankoop van uw woning bent u verplicht om een huurcontract af te 

sluiten met NEXT NRG voor de beschreven systemen. Dit geldt ook voor 

toekomstige kopers die uw woning overnemen. In het contract worden de 

rechten en plichten van u als bewoner en van NEXT NRG geregeld zoals in het 

voorgaande beschreven. NEXT NRG heeft een contractueel vastgelegde 

exploitatieperiode van 25 jaar voor het klimaatsysteem. Na deze periode 

kan de exploitatie worden verlengd of worden overgenomen door een 

derde partij. Hierover beslist de VVE.
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Zonnecellen

LED verlichting

Voorraad
warm water

Bodemwarmte-
pomp met boiler

Douche warmte
terugwinning

HR++ glas

Vloerverwarming/
koeling

Bodemwarmtepomp 
De bron zit tot een diepte
van 110 tot 165 meter. 

Bediening met 
kamerthermostaat

Ventilatie met 
warmte terugwinning

Geen radiatoren
dus meer ruimte

Energie 
opgewekt uit
zonnecellen

Ruim voldoende 
warm water

Warm in de winter
koel in de zomer
en altijd verse
lucht in huis



Wie zijn wij?

Next NRG is specialist in het ontwikkelen van energie-zuinige woningen met 

een langjarige prestatie garantie. Daarin werken we samen met Projectont-

wikkelaars, Gemeentes, Woningcorporaties en Bouwers.

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

088 - 744 47 00

info@klimaatgarant.nl
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