
K-peil:

Bouwjaar van de woning:

Elektrische ondersteuning:

Lucht/water

Grond/water

Monofasig 230V (L+N)

Water/water

Driefasig 400V +N

Hybride

Hybride:OF

Berekende warmteverliezen

Warmtepomp:>

>

Totale vloeroppervlakte

Volgens buitentemperatuur

Elektrische voeding:

Kenmerken woning

Kenmerken warmtepomp

Nieuwbouw - EPB-Rapport

Warmteverliezen

Gewenste oplossing

E-peil:

Ventilatietype:

Type Remeha:

Type Remeha:

Type Remeha:

Type Remeha:

Ventilatiedebiet:

Gemiddelde U-waarde:

Verliesoppervlakte:

Aanvraag offerte warmtepomp
Informatieformulier voor de keuze van de warmtepomp

Voornaam:

Algemene informatie

Achternaam:

Telefoon. nr.: E-mail

Straatnaam:

Postcode:

Nr.:

Stad:

Enkele afstand van binnen- naar buitenunit:

Hoogteverschil tussen binnen- naar buitenunit:

kW

m3/h

m2

°C

W/m2.K

m2

m

m



Type energie:

Type regeling:

Type verwarmingskringen:

Type ketel:

>

>

>

>

Bestaande installatie (in geval van renovatie)

Jaarlijks verbruik (verwarming + SWW productie)

Sanitair warmwaterbehoefte

Olie

Buitenvoeler

Vloer

Ruimtethermostaat

Gas

Ruimtevoeler

Condensatie

Propaan

Fotovoltaïsche panelen

Andere

Bouwjaar

Vermogen

Radiatoren

OF

Aantal personen:

Type tappunten:

Volume boiler

Platenwisselaar

Regime

Vloer

Verbruik SWW/dag

Actuele productie SWW:

Regime

OF

Elektriciteit

Wand

Hout

Lage temperatuur

Andere

Douche

Badkuip

Andere

kW

aantal

m2 °C

°C

kWh

liter stookolie

m3 gas

l/dag

l



Gelieve het formulier ingevuld terug te zenden naar uw vertegenwoordiger, druk op de verzendknop 
onderaan om via mail te versturen.

Remeha NV

Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06

F. +32 (0)3 354 54 30

E. info@remeha.be

W. www.remeha.be remeha.be

Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande informatie correct is ingevuld.

Goedkeuring

Principeschema van actuele installatie

Opmerkingen
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