
Hybride verwarmen
Het begint bij Nefit Bosch

De beste warmtepomp
voor elke woning

Bespaar 
tot ruim 

� 600,- 
op je energie-

rekening!*
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Klik op één 
van de gekleurde 
nummers om naar 
het desbetreffende 

hoofdstuk te 
gaan.

Goed dat je je verdiept in hybride verwarmen. Daarmee is veel winst te behalen, 
zowel voor het klimaat, als voor je eigen portemonnee. In deze brochure probe-
ren we je zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden, voordelen en 
zaken waarmee je rekening moet houden. 

*  Volgens onderzoek van de 
Consumentenbond uit 2021 
kan een hybride warmtepomp 
600 tot 700 euro besparen.



Klik op de 
terugknop in de 

rechter bovenhoek 
om terug te gaan 
naar de inhouds-

opgave.
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Klaar voor
de toekomst
met een
hybride
warmtepomp

Hybride verwarmen betekent dat je zowel  
met duurzame energie, als met gas verwarmt.  
De hybride warmtepomp werkt op elektriciteit 
en verwarmt je huis het grootste deel van het 
jaar met duurzame energie. De cv-ketel springt 
alleen nog bij als de warmtepomp het niet alleen 
aankan: bij buitentemperaturen op of onder het 
vriespunt. Dat scheelt al gauw 70% op het gas-

verbruik van je verwarming. Daarnaast blijft je 
cv-ketel zorgen voor het warme water.

Een groot voordeel is dat je gewoon je huidige
radiatoren kunt blijven gebruiken: je hoeft niet
te investeren in vloerverwarming of andere
aanpassingen.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een hybride warmtepomp als duurzame
aanvulling op hun cv-ketel. De een doet het voor het klimaat, de ander vooral
vanwege de sterk gestegen gasprijs. Hoe dan ook, met het oog op de toekomst
is het een slimme investering. Bovendien geldt sinds 1 januari 2022 een extra
hoge subsidie: je kunt tot wel een derde van je investering terugkrijgen.
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ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:

▶ Verbruik 70% minder gas 
▶ Verlaag je CO2-uitstoot

▶ Bespaar op energiekosten
▶ Vermijd grote aanpassingen  
▶ Profiteer van hoge subsidie



De voordelen
van de hybride
warmtepompen
van Nefit Bosch

Geschikt voor vrijwel elke  
bestaande cv-installatie

Duurzame upgrade voor je woning  
met korte terugverdientijd

Snel te installeren zonder grote 
aanpassingen

Gasverbruik en CO2-uitstoot  
fors omlaag

Grootste energiebesparing van  
alle geteste merken*

Stilste warmtepomp uit de test*
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Nefit Bosch was de eerste verwarmingsfabrikant in Nederland die met  
een hybride warmtepomp op de markt kwam. In de nieuwste test van  
De Consumentenbond springt onze hybride warmtepomp eruit*. Profiteer  
ook van onze voorsprong. En van ons brede warmtepompprogramma.  
Er is altijd een oplossing die bij je past.

* Bosch Compress 7400i 5 B; 'Beste warmtepomp'-test van de Consumentenbond november 2020 en november 2021.
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COMPRESS 7400I

Door de 
Consumentenbond 
getest als warmte-

pomp met de 
grootste besparing.

Beste Warmtepomp-test 2021



Moeiteloos
en duurzaam
besparen
Met een hybride warmtepomp kun je moeiteloos gas besparen. Dat scheelt 
enorm, zeker met de huidige prijzen. En dankzij de unieke technologie van  
Nefit Bosch warmtepompen is de grootste energiebesparing mogelijk. 

Slimme upgrade voor je verwarming
Met	een	hybride	warmtepomp	van	Nefit	Bosch	
naast je cv-ketel verwarm je altijd op de slimste 
manier. Het intelligente systeem kiest automa-
tisch de energiebron met de laagste kosten.  
Als het buiten te koud wordt voor de warmte-
pomp, zal de installatie automatisch overschake-
len op de cv-ketel.

De hybride die verder gaat
De meeste warmtepompen schakelen over op de 
cv-ketel wanneer het buiten rond het vriespunt 
is.	De	hybrides	van	Nefit	Bosch	gaan	door	tot	wel	
4 of 5 graden onder 0. Zo verwarm je tot wel 90% 
van de tijd duurzaam. Je ketel hoeft maar weinig 
in actie te komen.

Direct een lagere energierekening 
Met een hybride warmtepomp kan je gasrekening 
direct tot wel 70% lager uitvallen. Houd er  
rekening mee dat je elektriciteitsverbruik om-
hoog gaat. Netto besparen hybride verwarmings-
installaties tot 25% energie. Tel uit je winst.

Terugverdientijd
Door de hoge gasprijs en de extra subsidie kun 
je je investering vaak al in een paar jaren terug-
verdienen. Het levert je dus veel meer op dan 
een spaarrekening. Door te investeren in hybride 
verwarmen verbeter je bovendien het energie-
label van je woning: dat betekent een hogere 
verkoopwaarde. 

* De subsidie is hierin al verrekend, de kosten voor het installeren komen er nog bij. 

1  Bosch Compress Hybrid 7000i binnenunit ▶ 
+ Bosch Compress 7400i buitenunit

2  Bosch Compress Hybrid 3000i binnenunit ▶ 
+ Nefit EnviLine Split buitenunit
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Oplossing op maat
Of je nu gaat voor het beste van het beste, of voor 
gewoon goed: ook voor jou hebben we een oplossing 
op maat. En de kosten? Die vallen mee: een hybride 
warmtepomp	van	Nefit	Bosch	is	er	al	vanaf	€	1.826,-*	
Kijk welke warmtepomp geschikt is voor jou. En zie 
direct wat hybride verwarmen je oplevert.

Hybride Plus
Basis

▶ Compacte buitenunit
▶ Flexibiliteit qua plaatsing
▶ Voordeliger in aanschaf
▶ Verschillende vermogens  

en uitvoeringen

Hybride Plus
Extra

▶ Stilste warmtepomp
▶ Grootste energiebesparing
▶ Verschillende vermogens  

en uitvoeringen

Direct advies op maat? Kijk op 
hybride.nefit-bosch.nl/warmtepomp

1

2

https://hybride.nefit-bosch.nl/warmtepomp


Laagdrempelig
verduurzamen
voor iedereen
Wil je jouw verwarming verduurzamen? Dan is het installeren van een hybride 
warmtepomp een laagdrempelige optie. Er zijn geen grote aanpassingen nood-
zakelijk en de investering is te overzien. Omdat de cv-ketel alleen in actie komt 
als het heel koud is en als je warm water gebruikt, scheelt dit 70% op het 
gasverbruik. Bovendien stoot je verwarming veel minder CO2 uit. 

Hoe werkt hybride?
De buitenunit van de warmtepomp zuigt lucht aan. Met behulp van compressie wordt de  
temperatuur verhoogd. Via de binnenunit van de warmtepomp wordt de warmte afgegeven  
aan de cv-installatie in je woning. De cv-ketel werkt als back-up en zorgt voor warm water. 
De intelligente warmtepomp stuurt je hele cv-installatie aan. Hij houdt daarbij rekening met  
de	gasprijs	en	de	stroomprijs.	Zo	verwarm	je	gegarandeerd	op	de	meest	efficiente	manier.

De warmtepomp gebruikt geen gas, maar wordt 
elektrisch aangedreven. Voor elke kW stroom die 
je erin stopt, levert hij maar liefst 4 keer zoveel 
warmte. Je netto energieverbruik daalt.  
Het positieve effect op je energierekening is  

extra groot omdat de prijs van stroom lager is  
en minder hard stijgt dan die van gas. En gebruik 
je groene stroom, dan werkt je warmtepomp 
CO2-neutraal.
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70% lager
gasverbruik 

en fors lagere
uitstoot.



Stil, stiller, stilst.
Denk je na over een hybride warmtepomp, dan is het geluid zeker iets om op te 
letten. De buitenunit van een warmtepomp werkt nu eenmaal niet geruisloos. 
Als de warmtepomp niet op maat is voor jouw woning en gebruik, kan het geluid 
als hinderlijk ervaren worden. Maar met een goed gekozen, goed opgestelde en 
goed ingestelde warmtepomp van Nefit Bosch hoef jij je wat dat betreft geen 
zorgen te maken. 

Als je kijkt naar de energielabels, zie je dat 
warmtepompen	tot	7	kW	maximaal	67	dB(A)	aan	
geluid produceren. Woon je in een rijtjeshuis of 
appartement, dan ben je waarschijnlijk kritischer 
ten aanzien van het geluid. 

De	Compress	7400i	van	Nefit	Bosch	komt	als	
allerstilste uit de test van de Consumentenbond: 
slechts	33	dB(A)	op	3	meter*.	Dat	is	letterlijk	
fluisterstil.	Bovendien	is	hiermee	ook	de	 

grootste energiebesparing mogelijk van alle  
geteste warmte pompen. Daarom noemen we 
deze oplossing ‘Hybride Plus Extra’. 

Maar ook onze compactere en scherper geprijsde 
oplossing	‘Hybride	Plus	Basis’	doet	zijn	werk	 
met heel weinig geluid. Let bij je keuze niet  
alleen	op	technische	specificaties,	maar	laat	 
je goed adviseren.

Hoe stil is stil?
De gemiddelde warmtepomp maakt minder geluid dan bijvoorbeeld de vaatwasser.  
De Compress 7400i warmtepomp laat zich qua geluid eerder vergelijken met een  
moderne koelkast. 

*  De geteste combinatie bestaat uit de Compress 7400i AW 5 buitenunit en de Compress Hybrid 7000i AW binnenunit.

100 db 0 db

33 dB (A) op 3 meter afstand.

Bosch Compress 
7400i buitenunit
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COMPRESS 7400I

Door de 
consumentenbond 
getest als stilste 
warmtepomp.

Beste Warmtepomp-test 2021

Tip
Luister zelf naar het geluid  
van onze warmtepompen:  
nefit-bosch.nl/warmtepomp-geluid

https://nefit-bosch.nl/warmtepomp-geluid


Installatie
zonder gedoe
Om jarenlang plezier te hebben van een hybride warmtepomp van  
Nefit Bosch is geen grote verbouwing nodig. Hij werkt namelijk ook met 
gewone radiatoren. Door het compacte formaat zijn de units bijna overal  
te plaatsen. Nog meer goed nieuws: vaak is de installatie in 1 dag te  
realiseren. Geen gedoe dus.

De binnenunit van de warmtepomp wordt naast, 
of in de buurt van je cv-ketel gemonteerd. De 
buitenunit komt op een logische plek buiten de 
woning. Dat kan ook op het dak of aan de gevel 
zijn.	Jouw	Nefit	Bosch	installateur	zorgt	voor	de	
perfecte hybride installatie. Onze specialisten 

ondersteunen hem daarbij van ontwerp tot en 
met nazorg. Dat geeft een extra gerust gevoel. 
Samen zorgen we ervoor dat je moeiteloos gaat 
besparen en zorgeloos kunt genieten van het 
comfort van je hybride installatie.

◀ Warmtepomp

Warmtepomp buitenunit  ▶
(Hybride Plus Basis)*

◀	Cv-ketel

* De afmetingen van de buitenunit zijn afhankelijk van type en vermogen. 

65cm

35cm
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In één dag
geïnstalleerd,

past altijd.

83cm

95cm

33cm



Profiteer van
onze voorsprong
en onze ervaring

Nefit	Bosch	heeft	de	meeste	ervaring	met	hybride	
verwarmen.	Nefit	is	Nederlands	bekendste	cv-
merk en staat bekend als uitvinder van de HR- 
ketel. Maar ook warmtepompen ontwikkelen 
we	bij	Nefit	Bosch	al	bijna	twintig	jaar.	En	van	de	
warmtepompen	van	Bosch	zijn	er	al	ruim	1	miljoen	
geplaatst in heel Europa. Dat zegt genoeg. 

Gemaakt in Zweden
Onze warmtepompen worden ontwikkeld en 
gemaakt in Zweden, waar ze al vele jaren net zo 
populair zijn, als hier de cv-ketel. Dat betekent  
dat ze zijn ontworpen voor probleemloos comfort. 
Ook onder extreem koude weersomstandigheden. 

De gemiddelde Nederlandse winter is dan ook  
een koud kunstje voor de warmtepompen van  
Nefit	Bosch.

Ervaren specialisten
Bij	een	warmtepomp	zijn	deskundige	installatie	 
en nauwkeurige afstelling essentieel. Installateurs 
die onze warmtepompen plaatsen, volgen eerst 
een speciale training. Zo weet je zeker dat jouw 
instal latie straks doet wat hij moet doen. Je instal-
lateur weet zich, ook na installatie, altijd gesteund 
door	de	ervaren	experts	van	Nefit	Bosch.	Nu	en	 
in de toekomst. 

Bij hybride verwarmen draait het om een uitgebalanceerd samenspel 
tussen cv-ketel en warmtepomp. Bij Nefit Bosch hebben we beide techno-
logiën al vele jaren in huis en kennen we ze door een door. Ervaring waar 
je als consument van op aan kunt, of je nu een warmtepomp koopt, of 
huurt bij Nefit Bosch.



Ook huren begint  
bij Nefit Bosch 
Liever geen geld investeren in de aanschaf van een 
nieuwe warmtepomp? Voor een vast laag maand-
bedrag kun je er ook een huren. Rechtstreeks bij  
Nefit	Bosch,	all-in.	De	beste	en	nieuwste	toestellen	 
en	vakkundige	installatie	door	een	erkende	Nefit	
Bosch	partnerinstallateur.

◀

Warmtepomp
huren?

Dat kan ook!

Meer weten? Kijk op 
nefit-bosch.nl/warmtepomp-huren

https://nefit-bosch.nl/warmtepomp-huren


ClimateProtection
with heating systems from Bosch

ClimateProtection
with heating systems from Bosch

Meer groen,
minder CO2
Met een hybride warmtepomp lever je een zinvolle bijdrage aan een beter 
klimaat. Ga maar na: minder gas, betekent minder CO2-uitstoot. Jaar op jaar, 
zonder extra moeite. Met Nefit Bosch weet je bovendien zeker dat je warmte-
pomp op een zo groen mogelijke manier is geproduceerd. 

Steeds	groener	worden,	vinden	we	bij	Bosch	 
zo	belangrijk	dat	we	elk	jaar	100	miljoen	euro	 
investeren om minder CO2 uit te stoten. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat we sinds 2020 de 
eerste grote industriële onderneming zijn die 
wereldwijd klimaat-neutraal werkt. 

De CO2-uitstoot die we nog niet kunnen vermij-
den, compenseren we door nieuwe bossen aan 
te planten. Samen met onze gebruikers hebben 
we	het	afgelopen	jaar	al	150.000	nieuwe	bomen	
gerealiseerd: goed voor 30 duizend ton CO2- 
reductie. 



Minder afval
Wist je dat er jaarlijks zo'n 400.000 cv-ketels  
worden afgedankt? Dankzij de Recycle Service 
die	Nefit	Bosch	installateurs	biedt,	komt	je	oude	
toestel	niet	op	de	afvalhoop	terecht.	Een	gecertifi-
ceerd	bedrijf	wint	90%	van	het	materiaal	terug.	 
De gerecycelde materialen kunnen worden her-
gebruikt	voor	allerlei	nieuwe	producten.	Zo	draag	
je	ook	na	gebruik	bij	aan	een	beter	klimaat.

◀

Meer weten? Kijk op 
nefit-bosch.nl/bomen

Je Nefit Bosch 
warmtepomp

is 100%
klimaatneutraal 
geproduceerd.

https://nefit-bosch.nl/bomen


+ +
Hybride Plus Basis Hybride Plus Extra

Type Split 5.0 B-S Split 7.0 B-S Compress 7400i 5 B Compress 7400i 7 B
Soort Split Split Monoblock Monoblock

Vermogen
Nominale warmteafgifte bij 55C (in kW) 5,0 5,0 4,0 6,0
Nominale warmteafgifte bij 35C (in kW) 6,0 7,0 4,0 6,0
Elektrische voeding (in V) 230 230 230 230

Energieprestaties
Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP) bij 55C 3,05 3,02 3,33 3,50
Seasonal Coëfficiënt of Performance (SCOP) bij 35C 5,35 5,22 5,76 5,98
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A++ A++ A++ A++

Geluid
Geluidsvermogen buitendeel (maximaal - vollast) 65 65 50 50
Geluidsvermogen buitendeel ‘stille modus’ - - - -

Afmetingen en gewicht
Afmetingen buitenunit bxdxh in mm 950x330x830 950x330x830 940x600x1380 940x600x1380
Afmetingen binnenunit bxdxh in mm 350x240x650 350x240x650 350x240x650 350x240x650
Gewicht buitenunit 60 60 89 96
Gewicht binnenunit 32 32 18 18

Advies & Offerte
Omdat je direct wilt weten waar je aan toe bent

Ga	naar	de	website

Technische 
Specificaties



Overtuigd?
Begin direct
met besparen.
Met de huidige gasprijs wil je liever vandaag  
beginnen	met	besparen	dan	morgen.	Zeker	als	 
je weet dat de overheid je een handje helpt. 
Kies	je	voor	een	hybride	warmtepomp	van	Nefit	
Bosch,	dan	kom	je	in	aanmerking	voor	overheids
subsidie:	de	ISDE	subsidie.	Die	kan	wel	tot	een	
derde	van	je	hele	investering	bedragen.	 
De	moeite	waard!	En	ook	als	je	bij	Nefit	Bosch	 
een	warmtepomp	huurt,	profiteer	je	van	deze	 
subsidie.	Daarnaast	zijn	er	soms	gemeentelijke	 
of	provinciale	subsidies.

◀

nefit-bosch.nl/vind-een-installateur

Vind een
specialist

bij jou in de
buurt.

Meer informatie vindt je op 
nefit-bosch.nl/subsidie

https://nefit-bosch.nl/vind-een-installateur
https://nefit-bosch.nl/subsidie
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Nefit	Bosch	werkt	voortdurend	aan	verbeteringen	van	haar	producten.	Wijzigingen	in	de	technische	gegevens	en	vormgeving	zijn	mogelijk.	
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Postbus	3,	7400	AA	Deventer

Nefit	Bosch	Klantenservice	(consumenten)	
T.	0570	602	500
E.	consument@nefitbosch.nl
www.nefitbosch.nl

Nefit	Bosch	SupportLine	(professioneel)
T.	0570	602	206
E.	verkoopnederland@nefitbosch.nl
nefitbosch.nl/professioneel

https://www.nefit-bosch.nl/professioneel/info-voor-professionals
mailto:verkoopnederland%40nefit-bosch.nl?subject=
https://www.nefit-bosch.nl
mailto:consument%40nefit-bosch.nl?subject=

