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Wie is 
De Nederlandse 
Verwarmings-
industrie?

www.verwarmingsindustrie.nl

Verwarmingsoplossingen 
voor de toekomst
Verwarmen is een integraal proces, van warmte-

opwekking tot warmteafgifte. Verwarmen is nu 

ook een integraal samenwerkingsverband: de 

Nederlandse Verwarmingsindustrie is een nieuwe 

vereniging maar wel met jarenlange kennis en 

ervaring. De leden zijn producenten (en branche-

verenigingen) van verwarmingsoplossingen  

voor de gebouwde omgeving en de industrie,  

van warmteopwekking tot warmteafgifte.  

Deze producenten hebben de afgelopen 60 jaar 

aan de basis gestaan van alle grote innovaties 

binnen de warmtevoorziening van de gebouwde 

omgeving en de daarmee gepaarde energie- 

besparing en maatschappelijke kostenreducties. 

Comfort omhoog, 
kosten omlaag
Comfortabel, duurzaam én efficiënt dat is waar 

de Nederlandse Verwarmingsindustrie zich op 

richt. Door jarenlange kennis, ervaring, innovatie  

en productontwikkeling wil de Nederlandse 

Verwarmingsindustrie een bijdrage leveren aan 

de landelijke en regionale warmtetransitie. Door 

gebruik te maken van alle expertise en innovatie-

kracht wordt het mogelijk om maximale CO
2
 

reductie te realiseren in woningen en gebouwen. 

Integrale aanpak van duurzame 
bronnen én systemen

Tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, een comfortabel 

en duurzaam verwarmde gebouwde omgeving realiseren. Dat is wat 

de Nederlandse Verwarmingsindustrie wil bereiken. Om dat mogelijk 

te maken is gebruik van alle bronnen én alle systemen noodzakelijk.

A
ar

dg
as

ve
rb

ru
ik

 w
on

in
ge

n

Continuering huidig beleid

Jaartal

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Bron: Temperatuur gewogen aardgasverbruik in Nederland in 
gebouwen met een Centraal verwarmingssysteem (CBS Statline) 



De Nederlandse 
Verwarmingsindustrie: 
Expert in CO2 reductie   

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is een expert op het  

gebied van duurzame verwarmingsoplossingen en wil daarom 

een belangrijke rol spelen in het vormen van de landelijke  

én regionale verwarmingstransitie. 

De verwarmingsoplossingen van de Nederlandse Verwarmings-

industrie dragen bij aan maximale CO
2
 reductie. En zetten  

tegelijkertijd in op de laagst mogelijke maatschappelijk kosten.

Het productportfolio 
van de Nederlandse 
Verwarmingsindustrie bestaat uit:

• Warmtepompen

• Hybride-warmtepompen 

• Centrale verwarmingstoestellen

• Distributiesystemen 

• Warmteafgiftesystemen 

• Rookgasafvoersystemen

• Industriële verwarmingssystemen

• Regel- en besturingssystemen

De Nederlandse Verwarmingsindustrie  

is een onafhankelijke vereniging  

van fabrikanten op het gebied van  

warmte-opwekking, warmtedistributie,  

regelapparatuur en rookgasafvoersystemen; 

gericht op informatievoorziening en advies  

met betrekking tot de rol van verwarming  

in de gebouwde omgeving in Nederland. 

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is aangesloten 

bij de European Heating Industry Association (EHI).

Feiten & Cijfers
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FEIT

De Nederlandse verwarmingsindustrie levert  

95% van alle verwarmingssystemen in Europa.

Jaarlijks worden circa 450.000 nieuwe 

verwarmingstoestellen geïnstalleerd.

Er zijn circa 85.000 warmtepompen  

geïnstalleerd in Nederland. 

De Nederlandse Verwarmingsindustrie  

leidt jaarlijks duizenden installateurs op in  

samenwerking met de installatiebranche. 

Slimme hybride verwarmingssystemen balan- 

ceren vraag en aanbod van duurzame energie.

Voor een vrijblijvend gesprek en/of advies over  

verwarmingsinstallaties neemt u contact op met 

De Nederlandse Verwarmingsindustrie.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie  •  Postbus 190  •  2700 AD  Zoetemeer  •  +31 88 400 85 09  •  www.verwarmingsindustrie.nl
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