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Een warmtenet ?  
Dat kan je niet koud laten!

‘Warmtenet … een groen hart voor warmte’

Nieuwbouw kopen met een warmtenet? Ga ervoor! 

Warmtenetten worden altijd lokaal aangelegd, in de buurt van een centrale warmtebron. 
Het zijn veilige distributienetten, die comfortabele warmte leveren aan alle naburige  
woningen. 
Overweeg je een nieuwbouw te kopen die zal worden aangesloten op een warmtenet? 
Twijfel dan zeker niet. 

Vragen over warmtenetten?

Contacteer Eandis via eandis-warmtenetten@eandis.be of bel naar 078 35 35 37.
Meer info over warmteprojecten vind je op onze website www.eandis.be > Aansluitingen > 

Warmtenetten.
 



Een woning kopen die is aangesloten op een warmtenet? 
Natuurlijk! Want kiezen voor een warmtenet is kiezen voor warm 

comfort én voor duurzame energie.

Hoe werkt een warmtenet?

Een beproefde technologie
Warmtenetten zijn niet nieuw. In heel wat landen worden ze al decennia gebruikt om  
woningen en bedrijven te verwarmen. Ook in België bestaan er al enkele zeer efficiënte 
warmtenetten (o.a. in Gent, Roeselare en Brugge). 

Recent nam de overheid een aantal initiatieven om de verdere ontwikkeling en bouw van 
warmtenetten te ondersteunen, vooral om zo de CO2-uitstoot van ons energieverbruik  
terug te dringen. Als grootste energiedistributiebedrijf in België ondersteunt Eandis de 
bouw van warmtenetten met raad en daad. 

Nog nooit gehoord van een warmtenet? 
Toegegeven, warmtenetten zijn nog niet zo bekend. En misschien voelt het wat onwennig 
om in je nieuwbouw geen verwarmingsketel te voorzien in je garage of stookplaats en geen 
schoorsteen meer nodig te hebben.

We zetten de voordelen op een rij:

Het afgekoelde water stroomt 
terug naar de centrale warmte-
bron. De cirkel is rond.

1. Duurzame energie
 Heel wat warmtenetten maken gebruik 

van restwarmte. Een aansluiting op een 
warmtenet geldt als ‘minimumaandeel 
hernieuwbare energie’ zoals verplicht in de 
energie-prestatieregelgeving (EPB) voor 
nieuwbouw. Da’s mooi meegenomen.

2. Je bespaart plaats en geld
 Er is geen stookketel, mazouttank, schoor-

steen of rookkanaal nodig. Een standaard 
elektriciteitsaansluiting (9,6 kVA) volstaat. 
En je hebt geen kosten om brandstof op te 
slaan.

3. Geen kosten voor een verwarmingsketel
 Eandis levert, plaatst en onderhoudt het 

afgiftestation. Je hebt ook geen zorgen 
over de vervanging bij einde levensduur.

4. Eenvoudige, transparante energiefactuur
 Je betaalt de warmte die je verbruikt, 

uitgedrukt in KWh (kilowattuur), en daar-

naast een netvergoeding die afhankelijk is 
van het vermogen van uw warmteaanslui-
ting. Bovendien maak je gebruik van een 
systeem waarbij de prijs van de warmte 
concurrentieel is met andere energiebron-
nen. 

5. Nooit meer in de kou zitten door een 
defecte verwarmingsketel 

 Onze onderhoudsdienst herstelt elk defect 
aan het warmtenet of het afgiftestation 
onmiddellijk, 24 uur per dag en  
7 dagen op 7.

6. Je energielevering is gegarandeerd  
en kwaliteitsvol

 Het warmtenet wordt beheerd door Eandis, 
een ervaren partner in energie-distributie.

7. Je denkt globaal, maar verbruikt  
lokaal

 Je bent aangesloten op een onafhankelijk 
en lokaal energienetwerk.

Er wordt warm water 
opgewekt op een cen-
trale plaats, bijvoor-
beeld met restwarmte 
van een fabriek of 
verbrandingsoven, of 
met aardwarmte van 
diep onder de grond.

Een netwerk van goed 
geïsoleerde ondergrondse 
leidingen brengt dat 
warme water bij je thuis.

Via een compact afgiftestation 
(met warmtewisselaars) komt 
de warmte naar binnen, voor de 
verwarming van de woning en 
het sanitair warm water.
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