
Collectieve wko ‘De Mossen Houten’ - warmtepompwoningen
Informatiekaart

Duurzame energie uit eigen bodem: 
levering bronenergie
Het energiesysteem van ‘De Mossen te Houten’ bestaat 
uit een collectieve warmte-koude-opslagsysteem (wko-
systeem) welke bronenergie levert aan zo’n 325 woningen. 
De levering van energie vindt plaats op twee manieren;
• Woningen hebben een warmtepomp van Duurzaam 

Opgewekt voor de levering van warmte en warm 
tapwater;

• Woningen nemen koeling af met een ‘koelset’ en zijn 
zelf in het bezit van een cv-ketel voor warmte en warm 
tapwater. 

Hoe werkt het wko-systeem?
In de zomer is er warmte aanwezig die in de winter pas nodig 
is. En andersom, in de winter is er veel koude aanwezig die in de 
zomer goed gebruikt kan worden. Door de opslag van warmte 
en koude in de ondergrond kan de vraag en het aanbod op 
elkaar worden afgestemd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van water diep in de bodem. Op het moment dat het nodig 

is wordt dit water opgepompt en afgegeven als bronenergie 
of verkoeling aan de woningen. De warmtepompen in de 
woningen ‘waarderen’ deze energie vervolgens op naar een 
temperatuur waarmee de woning verwarmd kan worden 
of waarmee douchewater opgeslagen kan worden in een 
voorraadvat. De koude wordt gebruikt om woningen te 
verkoelen. 

Demarcatie
Er wordt onderscheid gemaakt tussen installatieonderdelen van Duurzaam 
Opgewekt en de binnenhuisinstallatie. Dit noemen wij de eigendomsscheiding of 
demarcatie. Als energieleverancier is Duurzaam Opgewekt verantwoordelijk voor 
de beschikbaarheid van bronenergie voor verwarming en verkoeling. Dit houd in 
dat wij verantwoordelijk zijn voor onderhoud aan en de werking tot en met de 
warmtepomp, inclusief de kamerthermostaat. U bent als woningeigenaar zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud en de werking van de binneninstallatie. 
Dit is alles vanaf de warmtepomp, inclusief vloerverwarmingssysteem en  
WTW-unit (mits u hiervoor een onderhoudscontract heeft met ons). 

In het geval van een huurwoning valt de binneninstallatie onder de 
verantwoordelijkheid van de verhuurder/eigenaar. 

demossen.duurzaamopgewekt.nl

Installatie Duurzaam Opgewekt
• Alles in de gemeenschappelijke technische 

ruimte van De Mossen. 

In de woning
• Warmtepomp  
• (hoofd) Kamerthermostaat

z.o.z. voor meer informatie

Binneninstallatie

In de woning
• Naregeling vloerverwarming
• Vloerverwarmingsinstallatie
• Ventilatie installatie
• (koud en warm) Waterleidingen in de 

woning
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Meer informatie vindt u hier:

Uitleg (hoofd)kamerthermostaat
De thermostaat RMU 40 communiceert met uw 
warmtepomp. Hiernaast ziet u een korte uitleg over de 
bediening. Een uitgebreide uitleg vindt u op demossen.
duurzaamopgewekt.nl/downloads. 

Verwarmen, warm tapwater en 
verkoeling  
Uw warmtepomp zorgt voor de verwarming, warm water en 
verkoeling in uw woning. Indien u een storing hebt vragen 
wij u eerst de volgende basishandelingen uit te voeren 
voordat u met ons belt:
1. Controleer de stand van de schakelaar op de 

warmtepomp (groen lampje moet branden) 
2. Controleer de zekeringen in uw groepenkast 
3. Controleer de aardlekschakelaar

Uitleg reset warmtepomp 
Let op: u mag de warmtepomp nooit meer dan één keer 
resetten. Wanneer de warmtepomp meteen weer in storing 
valt, vragen wij u de storing bij ons te melden. U mag uw 
warmtepomp alléén resetten wanneer een medewerker van 
Duurzaam Opgewekt dit aangeeft. 

Handleiding éénmalig resetten
1. Toetst eenmalig D kortstondig in. 
2. Zet de schuifschakelaar F van stand ‘I’ naar stand ‘0’ (van 

links naar midden zetten).
3. Zet na 5 seconden deze schakelaar weer naar links op 

stand ‘I’.
4. Controleer of het statuslampje B groen oplicht, dit 

betekent dat de warmtepomp weer in werking is.

Tips

Temperatuur
Zet uw thermostaat op een 
comfortabele temperatuur. Een hoge 
temperatuur went, zoals ook een 
lage temperatuur. Door u te kleden 
naar het seizoen, zal u het in de 
winter bij een temperatuur van 21 
ºC - met radiatoren - lekker hebben. 
Heeft u vloerverwarming? Dan kan 
de thermostaat 2 graden lager. Zet 
bij vloerverwarming uw verwarming 
‘s nachts niet lager, dan duurt het ‘s 
ochtends namelijk langer voordat de 
woning weer op temperatuur is.

Zuinig Stoken
• Houdt de kamersensor constant, zet 
hem niet lager voor minder dan 24 uur.
• Stel de gewenste kamertemperatuur 
zo laag mogelijk in. Vloerverwarming 
geeft bij een lage temperatuur een 
behaaglijker klimaat dan radiatoren.
• Een goed geventileerde woning 
met droge lucht warmt sneller op. Zet 
minstens 1 keer per dag 15 minuten een 
raam of deur wijd open. 
• Zet niet lang een raam open, maar 
ventileer uw woning kort en krachtig.
• Sluit in de winter ’s avonds de 
gordijnen, zo houdt u warmte vast. 

Besparen op warm water
• Installeer een doorstroombegrenzer of 
douchekraan. Dit bespaart water.
• Met een thermostatische douchekraan 
stelt u de gewenste temperatuur in één 
keer in. Zo hoeft de kraan niet onnodig 
te lopen voordat het de gewenste 
temperatuur heeft.
• Een besparende douchekop bespaart 
niet alleen warm water, maar ook energie.
• Een warm bad is natuurlijk heerlijk, 
maar hiermee verbruikt u wel drie keer 
zoveel water en energie als bij een 
douche. 

Hiernaast ziet u een afbeelding 
voor de bediening van 
uw warmtepomp.

A Display

B Knop stand-by

C Toets Terug

D Toets OK

E Knoppen omhoog en omlaag


