Aanvraagformulier voor deelname aan het
Demonstratieproject Hybride warmtepompen
Aandachtspunten bij het invullen van het aanvraagformulier:
> Het merk en type van de te plaatsen hybride warmtepomp dient bekend te zijn.
> De erkend installateur die de installatie zal plaatsen, dient bekend te zijn.
> Uw woning is voorzien van een slimme meter.
> U heeft uw energienota's van de afgelopen 2 jaar bij de hand.
Dit formulier dient ingevuld te worden door de bewoner samen met de installateur.
Adresgegevens
Straatnaam en huisnummer
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactgegevens bewoner*
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Mobiele nummer
E-mail adres
* Bewoont de woning sinds 2019 (of eerder)
Aantal bewoners op dit adres
Type woning

1 keuzemogelijkheid aankruisen

Vrijstaande woning
2-onder-1-kap woning
Tussen-/eindwoning
Etagewoning/appartement
Bent u
Woningeigenaar
Huurder van de woning

1 keuzemogelijkheid aankruisen

Wat is het bouwjaar van de woning?

Toelichting: het bouwjaar van uw woning kunt u eenvoudig terugvinden op BAG viewer (kadaster.nl)
Wat is uw gas- en elektriciteitsverbruik per jaar van de afgelopen 2 jaar*
2019 gas
2019 elektra
2020 gas
2020 elektra
Toelichting: uw gas- en elektriciteitsverbruik vindt u terug op de jaarrekening van uw
energieleverancier. Mocht u deze niet meer hebben, dan kunt u deze bij hen opvragen.
*Gelieve een kopie van de jaarrekeningen toe te voegen
Heeft de woning een definitief energielabel
Ja, namelijk:

A / B / C / D / E / F / G (Gelieve het energielabel toe te voegen)

Nee
Toelichting: dit kunt u opzoeken via Zoek je energielabel
Is uw woning geïsoleerd?

Aankruisen wat van toepassing is

Dakisolatie

Nee

Niet bekend

Ja, vanaf

Muurisolatie

Nee

Niet bekend

Ja, vanaf

Vloerisolatie

Nee

Niet bekend

Ja, vanaf

Dubbel glas

Nee

Ja:

Gedeeltelijk**, nl.:

HR++ *

* Aankruisen indien van toepassing
** Gelieve aan te geven in welke ruimtes dubbel glas aanwezig is
Toelichting: wilt u weten hoe uw woning geïsoleerd is? Doe dan de isolatiecheck via Milieu Centraal:
Isoleren en besparen: energierekening omlaag | Milieu Centraal
Meer informatie over dakisolatie: Dakisolatie: warmer huis, lagere energiekosten | Milieu Centraal
Meer informatie over vloerisolatie: Vloerisolatie | Milieu Centraal
Meer informatie over muurisolatie: Spouwmuurisolatie: makkelijk je huis isoleren | Milieu Centraal
Meer informatie over dubbel glas: Dubbel glas, HR++ glas en triple glas | Milieu Centraal

Hoe wordt de woning momenteel verwarmd?
CV-ketel, merk / type / jaartal:
Anders, nl.

Heeft u de volgende bijverwarming in de woning:

Aankruisen wat van toepassing is

Gashaard
Allesbrander
Houtkachel
Open haard
Elektrische radiator of kachel
Airconditioning met verwarmingsfunctie
Voorwaarde is dat er niet als vaste verwarmingsfunctie wordt gebruikt van in de woning (tot ca. 5x
per jaar is geen probleem).
Welk warmte afgiftesysteem heeft uw woning?

Aankruisen wat van toepassing is

Vloerverwarming, indien van toepassing, welke ruimte(s):
Laagtemperatuur radiatoren, indien van toepassing, welke ruimte(s):
Radiatoren
Ventilatoren onder de radiatoren geplaatst, indien van toepassing, welke ruimte(s):
Anders namelijk:
Hebben er veranderingen aan het warmte afgiftesysteem plaats gevonden
de afgelopen 2 jaar?
Indien van toepassing, welke:

Heeft u een kooktoestel op

Aankruisen wat van toepassing is

Gas
Elektrisch / keramisch / inductie
Hebben er veranderingen aan het kooktoestel plaats gevonden sinds 2019?
Indien van toepassing, welke:

Meterkast

Aankruisen wat van toepassing is

Is er een slimme meter aanwezig?

Ja

Nee

Voorwaarde voor deelname is dat er een slimme meter aanwezig is dan wel geplaatst voor aanvang.
Toelichting: meer informatie over de slimme meter kunt u terugvinden op Slimme meter: inzicht in je
verbruik | Milieu Centraal
Zijn de volgende aanpassingen gedaan sinds 2019?

Aankruisen wat van toepassing is

Overstap naar elektrisch rijden, sinds
Plaatsing PV-panelen, sinds
Bouwfysische aanpassingen sinds 2019:
Plaatsing dakkapel
Plaatsing aan-/opbouw
Andere vergroting of verkleining van de woonoppervlakte, te weten:

Aanbrengen isolatie, waar:

Installatie vloerverwarming
Plaatsen nieuwe kozijnen en/of dubbel / HR++ glas
Welk type hybride gaat geplaatst worden (merk en type/model CV-ketel en warmtepomp)?
CV-ketel, merk / type:
Warmtepomp, merk / type:
Vermogen warmtepomp:
Plaats van de warmtepomp
Voortuin
Achtertuin
Plat dak
Schuin dak
Anders namelijk:

Aankruisen wat van toepassing is

Plaats van de cv-ketel

Aankruisen wat van toepassing is

Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Anders, namelijk:

Gewenste aanvoertemperatuur bij een buitentemperatuur van -10°C
(ontwerpconditie)
Gegevens installateur
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Woonplaats

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail adres

Ondertekening
Deelnemer verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden en privacyverklaring zoals deze
zijn toegevoegd aan dit document.
Handtekening:

Naam:
Plaats:
Datum:

_

Voorwaarden voor deelname aan het Demonstratieproject
Hybride warmtepompen
Om deel te kunnen nemen aan het demonstratieproject worden de volgende condities met
betrekking tot de woning gevraagd:
• Het merk en type hybride warmtepomp dat u gaat aanschaffen is bekend evenals de erkende
installateur die deze gaat installeren.
• Minimaal gasverbruik 900m3 per jaar t.b.v./ verwarming van de woning met een maximum
van 2.500 m3
• Na-isolatie tot tenminste energielabel D (isolatieniveau met minimale gemiddelde Rc-waarde
van 1-1,5)
Wanneer de woning onvoldoende / niet is geïsoleerd dan kan er helaas niet worden deelgenomen aan het project.
• Er wordt niet regelmatig gebruik gemaakt van bijverwarming (zoals gashaard, allesbrander,
houtkachel, open haard, palletkachel) in de woning (tot ca. 10x per jaar is geen probleem).
• Ten minste 2 jaar historische gebruiksdata van gas- en elektriciteitsgebruik op jaarbasis beschikbaar zonder dat er in die periode bouwfysische veranderingen zijn doorgevoerd aan de
woning
o tevens dient de bewoner tijdens de pilot dezelfde te zijn als in de voorgaande 2 jaar
waarvan de verbruiksdata beschikbaar is;
o tevens is er geen sprake van overstap naar elektrisch rijden of installatie van PV-panelen in de afgelopen 2 jaar.
• Bij voorkeur is een energielabel beschikbaar en wordt het gehele opgemaakte energielabel
ter beschikking gesteld.
• Er is een slimme meter aanwezig in de woning, dan wel geplaatst voor aanvang van deelname.
• De installatie is waterzijdig ingeregeld.
• Een vertegenwoordiger van de fabrikant is aanwezig bij de ingebruikname van de installatie.

Overige voorwaarden
• U stelt uw verbruiksgegevens m.b.t. gas en elektra van tenminste de afgelopen 2 jaar (2019,
•

•
•
•
•

•

2020 en/of 2021) beschikbaar.
De fabrikant van de bij u geplaatste installatie krijgt inzage in de gegevens voor wat betreft de
werking van de hybride installatie (CV-ketel en warmtepomp) gedurende deelname van het
project.
Uw gas- en elektriciteitsverbruik en de werking van uw hybride installatie (CV-ketel en
warmtepomp) wordt gemonitord gedurende deelname van het project en wordt anoniem
gebruikt in rapportages.
Na installatie worden er enkele foto’s gemaakt van de nieuwe installatie in uw woning.
U neemt gedurende de gehele periode deel aan het project, welke minimaal 12 maanden en
maximaal 30 maanden in beslag zal nemen.
U neemt gedurende het project deel aan eventuele enquêtes (onderzoeken) en/of interviews,
wat mogelijk een aantal keren kan worden gedaan. Uw ervaringen mogen gebruikt worden in
publicaties, anoniem of met vermelding van uw naam en woonplaats mits met schriftelijke
toestemming van u.
U bent bereid om in goed overleg met u (samen met iemand van het project), mogelijk externe
partijen, denk aan (vak)pers of overheid, te ontvangen in uw woning om bijvoorbeeld de
hybride installatie te laten zien en eventueel uw persoonlijke ervaringen met hen te delen.

•
•
•
•
•

U verleent toegang tot uw woning en de geplaatste installatieonderdelen om bij een eventueel
defect of problemen met de meetapparatuur deze te verhelpen.
De geplaatste meetapparatuur zijn eigendom van de stichting SEF en worden na afloop van het
project weer teruggehaald.
U accepteert dat u met ondertekening van dit document nog niet bent geselecteerd om mee te
doen in dit project, pas na schriftelijke bevestiging vanuit de SEF is uw deelname definitief
Uitkering van de projectvergoeding aan de deelnemende bewoner zal geschieden na
ingebruikname van de installatie en meetapparatuur.
Uitkering van de vergoeding voor het waterzijdig inregelen van de installatie (€ 350) en de installatievergoeding meetapparatuur (€ 350) aan de installateur zal geschieden na ingebruikname van de meetapparatuur.

Privacyverklaring
Verwerkingsverantwoordelijke: Stichting Smart Energy Foundation
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
p/a Nederlandse Verwarmingsindustrie
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Smart
Energy Foundation (hierna: “SEF”) in het kader van dit inschrijfformulier. Het gaat daarbij om de door
u ingevulde persoonsgegevens.
Middels deze privacyverklaring voldoet SEF aan de (informatie)verplichting uit artikel 13 Algemene
verordening gegevensbescherming (“AVG”).
Doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens
Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens is het kunnen verifiëren of u voldoet aan
de voorwaarden voor deelname aan het demonstratieproject hybride warmtepompen, om u
vervolgens wel of niet te selecteren en u hierover te informeren.
Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft de grondslag “uitvoering
overeenkomst” zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG.
De verwerking van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk ter voorbereiding op het eventueel
sluiten van de overeenkomst met u. Zonder deze persoonsgegevens kan namelijk niet geverifieerd
worden of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het demonstratieproject hybride
warmtepompen. De hier bedoelde overeenkomst wordt met u gesloten indien u geselecteerd wordt
voor deelname aan het demonstratieproject hybride warmtepompen.
De ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door SEF verstrekt aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland). De RVO selecteert – uit de inschrijvers - de deelnemers aan het demonstratieproject
hybride warmtepompen.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verstrekt aan eventuele (ICT-)leveranciers die als verwerker
zijn ingeschakeld door SEF. In dat geval heeft SEF een verwerkersovereenkomst gesloten met de
betreffende partij(en) ter bescherming van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door SEF niet verstrekt aan andere derde partijen (zoals de fabrikant
van uw warmtepomp). Dergelijke verstrekking vindt pas plaats indien u geselecteerd wordt voor
deelname aan het demonstratieproject hybride warmtepompen. Over die verstrekking wordt u
geïnformeerd indien u geselecteerd wordt voor deelname.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Indien u niet wordt geselecteerd voor deelname aan het demonstratieproject hybride
warmtepompen, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra SEF u hierover geïnformeerd
heeft.
Indien u wel wordt geselecteerd voor deelname aan het demonstratieproject hybride
warmtepompen, dan worden uw persoonsgegevens langer bewaard, namelijk voor – in ieder geval –
de periode dat u deelneemt aan het demonstratieproject hybride warmtepompen. Over de in dat
geval van toepassing zijnde bewaartermijn(en) wordt u geïnformeerd indien u geselecteerd wordt
voor deelname.
Uw rechten als betrokkene
U heeft als betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) het recht om SEF te
verzoeken om:
1) inzage van uw persoonsgegevens;
2) rectificatie van uw persoonsgegevens;
3) wissing van uw persoonsgegevens;
4) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
5) overdracht van uw persoonsgegevens.
Deze verzoeken kunt u richten aan info@demoprojecthybride.nl.
Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u vragen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verneemt SEF
dat graag via info@demoprojecthybride.nl. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt vinden in de verwerking van uw
persoonsgegevens door SEF.

