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NIEUWS

Transparantie in de opbouw van je 
offerte geeft vooraf duidelijkheid. Maar 
hoever ga je daar in? Ook je calculatie 

meesturen? Onlangs las ik een advies van 
een consumentenorganisatie om meerdere 
offertes aan te vragen, om de aanbiedingen 
te kunnen vergelijken. Niets mis mee als de 
inhoud van de offerte hetzelfde is. 

Ook werd geconstateerd dat de eindbedragen 
zo ver uit elkaar lagen waardoor het voor 
de consument lastig vergelijkbaar is. 
De suggestie was om de calculatie(s) op 
kostenniveau te vergelijken en daarmee 
de onderhandeling in te gaan. Zoiets als: 
“Jij rekent dit en je collega rekent dat”. Los 
van het feit dat het dan altijd alleen om de 
prijs gaat, betitel ik deze actie als onzinnig. 
Uitgangspunt is en blijft een zo volledig 
mogelijke omschrijving van de klantwensen. 

Een goede calculatie is op basis van jouw 
inschatting van de werkzaamheden, risico’s 
en doorberekenen van de prijzen die jij van 
leveranciers krijgt. Daar komt een prijs uit: 
jouw prijs.

Die prijs geeft inzicht in kwaliteit, hoeveelheid 
en kosten per onderdeel (vloer, tegelwerk, 
et cetera) en niet per stuk. Dat maakt de 
gesprekken zuiverder. Het gaat dan over de 
hoeveelheden en de kwaliteitswensen van de 
klant en niet of je collega de risico’s anders 
inschat. 
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TRANSPARANTIE  Dit vinden klusbedrijven van hun 
 bouwmaterialenleveranciers

Hybride warmtepomp niet voor alle 
 woningen voordelig

Bouwkennis onderzocht de merkbekend-
heid van de bouwmaterialenhandel onder 
klusbedrijven en aannemers. Wanneer een 
handelaar een grote naamsbekendheid en 
een goed imago heeft, dan is de kans groter 
dat kleine aannemers en klusbedrijven voor 
die handelaar/fabrikant kiezen, aldus Bouw-
kennis.

Bij het onderzoek werden naast de profhan-
delaren Bouwcenter, PontMeyer, Bouwmaat, 
Jongeneel, Raab Karcher en BMN Bouwma-
terialen ook Bauhaus en Hornbach meegeno-
men, vanwege hun focus op vakmensen. Geen 
enkele vakman noemt Bauhaus spontaan. 

En zo’n 71 procent is onbekend met deze 
bouwmarkt. Bouwmaat wordt spontaan het 
meeste genoemd, daarna volgen PontMeyer 
en BMN.

Lage prijzen Bouwkennis onderzocht ook 
de merklading - denk aan zaken als prijs, 
duurzaamheid, kwaliteit en klantgerichtheid. 
Vakmensen zien Bouwmaat en PontMeyer als 
het meest duurzaam. PontMeyer scoort hoog 
als kennispartner maar wordt ook als prijzig 
gezien. De laagsteprijsgarantie die Hornbach 
biedt, wordt nog niet breed herkend door de 
ondervraagden. Hornbach heeft ook op ander 
vlak werk te verrichten, want 0 procent van de 
vakmensen ziet dit bedrijf als kennispartner. 
Bouwmaat, Jongeneel en BMN associëren 
vakmensen met lage prijzen. BMN wordt 
ook hoog gewaardeerd voor de kwaliteit en 
klantgerichtheid. Hornbach scoort hoog met 
de volledigheid van het assortiment. 

Het kabinet stelt 288 miljoen euro 
beschikbaar voor subsidies en nieuw beleid. 
Dit bedrag moet huiseigenaren aansporen 
om over te stappen van de traditionele 
cv-installatie naar een energiezuinige en 
milieuvriendelijke hybride warmtepomp. 

Klinkt aantrekkelijk, maar... Met een 
hybride warmtepomp kan het gasverbruik 
in de woning met wel 60 procent worden 
verlaagd. Dat klinkt aantrekkelijk, maar 
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de totale investering in de apparatuur, 
installatie en woningisolatie moet rendabel 
zijn. Uit onderzoek blijkt dat huiseigenaren 
van rijtjeswoningen, na de aanschaf van 
een hybride warmtepomp in combinatie 
met de juiste isolatiemaatregelen voor 
rijtjeswoningen, hogere lasten hebben, 
aldus VHE. Voor twee-onder-een-kap 
en vrijstaande woningen is deze stap 
wel lonend, maar ook hier blijkt de 
terugverdientijd hoog.

De aanschaf en installatie van een hybride warmtepomp is voor veel rijtjeswoningen on-
voordelig. De forse investeringen staan niet in verhouding met de besparing. Sterker nog, ze 
leiden tot hogere lasten. Vereniging Eigen Huis (VHE) vindt dan ook dat het kabinet de over-
stap naar de hybride warmtepomp eerst rendabel moet maken. Pas dan kan over mogelijke 
verplichtingen worden gesproken.


