
Nederlandse huiseigenaren lopen steeds vaker warm voor een hybride warmtepomp. Maar zij vragen 
wél om een oplossing die weinig ruimte inneemt en niet voor geluidsoverlast zorgt. Bij Roel Riemersma 
thuis draait zoals hij zelf zegt inmiddels het bewijs dat dat kan. Regelmatig neemt de mede-eigenaar van 
Technisch Bedrijf W. Minnesma klanten mee naar zijn twee-onder-een-kap woning in Boornbergum.  
‘Om de meest compacte hybride oplossing met eigen ogen te bekijken en te ontdekken dat mijn 
buitenunit echt fluisterstil is.’

Installateur kiest 
voor stap-voor-stap 
verduurzamen met 
hybride warmtepomp
Referentieproject

‘ Bij mij thuis ervaren klanten  
hoe compact en stil mijn  
hybride installatie is’



‘Ons installatiebedrijf is met name actief in de particuliere 
vervangings- en verduurzamingsmarkt’, vertelt Riemersma. 
‘We merken dat de belangstelling naar hybride warmte-
pompoplossingen enorm stijgt. Toch maakt onbekend 
onbemind. Mensen denken als snel dat er een enorme 
installatie in huis moet komen. En  dat er buiten een 
luidruchtig apparaat staat te draaien. Toen ik toe was aan 
ketelvervanging en ik duurzame stappen wilde zetten 
waren drie zaken essentieel: energie besparen, beperkte 
ruimte en geen storend geluid voor onszelf en de buren.’

Uiterst compacte binnenunit
Riemersma plaatste op de plek van zijn oude HR-toestel 
een Nefit TrendLine II HRC (25 CW4). Precies aan de 
achterkant van die nieuwe HR-ketel vond hij aan de muur 
van de aangebouwde berging de ideale plek voor de 
Bosch Compress Hybrid 7000i AWS binnenunit.  

‘Kijk zelf maar’, wijst Riemersma. ‘Uiterst compact en 
licht. En geen gedoe met grote buffervaten. Het is de 
ideale hybride warmtepompoplossing als je stap-voor-
stap wil verduurzamen. Aansluiten op vrijwel alle HR- 
ketels gaat snel en eenvoudig. En reken maar dat de 
HR-ketel nog wel even meegaat hoor. Ondanks de hoge 
gasprijzen, de recente discussie over de afhankelijkheid 
van aardgas uit het buitenland en het feit dat we uiteinde-
lijk helemaal van het aardgas gaan. Ik zie kansen voor het 
draaien op alternatieve, duurzame gassoorten en water-
stof. Het is ook de ideale tussenstap als we overgaan 
naar all-electric. De zonnepanelen op mijn dak zijn  
tegen die tijd ook  weer aan vervanging toe.’ 

Fluisterstille buitenunit
Riemersma leidt ons naar de tuin, waar we via een ladder 
naar het platte dak van de berging gaan. Daar staat de 
Bosch Compress 7400i 5 B monoblock buitenunit (5 kW) 
die energie wint uit de buitenlucht. ‘Dit is wat je noemt 
echt fluisterstil. Je hoort nauwelijks dat de buitenunit 
draait. Sterker nog: mijn vrouw werkt in de zorg en draait 
onregelmatige diensten. De kamer waar zij dan slaapt zit 
direct achter de buitenunit, maar ze hoort er niets van.’ 

Warmtecomfort en energiebesparing
Samen met de al aanwezige lagetemperatuurverwarming 
levert de hybride installatie van Riemersma aangenaam 
warmtecomfort op. ‘De temperatuur in de huis- en 
badkamer is hier constant 19,5 °C. Voor de sfeer hebben 
we ook nog een pelletkachel. Dat je met deze hybride 
oplossing flink energie kunt besparen, bewijzen de cijfers. 
We zijn in een jaar tijd teruggegaan van 1.000 naar 400 m3 
aardgas. Logisch, want de warmtepomp doet het meeste 
werk.’



Eigen ervaringen als basis voor klantadvies
Al dit soort gegevens en zijn persoonlijke ervaringen 
neemt Riemersma mee in de adviezen aan zijn klanten. 
‘Dat werkt, want we plaatsen steeds meer hybride 
warmtepompen. Allemaal van Nefit Bosch, we zijn al 
jaren een trouwe dealer. Vanwege de uitstekende 
serviceorganisatie die altijd klaarstaat, meedenkt en waar 
nodig een stap extra voor ons zet. Maar ook omdat we 
vertrouwen op de bewezen kwaliteit van Nefit Bosch. 
Daarom geven we zelf bovenop hun fabrieksgarantie  
nog een jaar extra all-in garantie.’
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Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten.  
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Roel Riemersma maakte bij de aankoop van zijn 
hybride installatie gebruik van de speciaal voor 
Nefit Bosch-installateurs geldende try & buy 
actie. Kijk hier voor meer informatie.

https://professioneel.nefit-bosch.nl/professioneel/home-pro
mailto:verkoopnederland%40nefit-bosch.nl?subject=
https://www.nefit-bosch.nl/informatie/acties/actie-2021

