
Dé brancheorganisatie 
voor warmtepompen  
in Nederland

Vereniging Warmtepompen is dé branche
organisatie voor leveranciers van warmte
pompen in de woningbouw en utiliteit. Wij 
spelen een sleutelrol in de keten ten aanzien van 
beleid en ten opzichte van diverse partijen in de 
sectoren energie(transitie) en bouw. Leden van 
Vereniging Warmtepompen zijn gerenommeerde  
leveranciers van alle types warmtepompen. 

Onze voornaamste doelstelling is bijdragen 
aan de energietransitie door middel van 
verduurzaming van de gebouwde omgeving: 
woningen, bedrijfsgebouwen en instellingen.

Waar maken we ons sterk voor?
 
Een paar voorbeelden: 

Markt en beleid:
•  zorgen dat warmtepomp concepten en  

business cases optimaal in regionale en  
lokale transitie-plannen worden opgenomen

•  initiëren, ondersteunen of aanscherpen van  
financiële instrumenten

Techniek en bronnen:
•  ontwikkelingen op het gebied van geluid van  

buitenunits stimuleren en regelgeving optimaliseren

Kennis en opleiding:
• stimuleren van systeem- en installatiekwaliteit

Smart grid:
•  meedenken over en werken aan een goede positie 

van warmtepompen in de energie-infrastructuur
 
Bekijk alle thema’s op www.warmte-pompen.nl

Strategisch samenwerken
Wij werken nauw samen binnen de waardeketen 
van klimaatinstallaties. Partners zijn onder andere 
Techniek Nederland en NVKL (installatiebranche), 
Bouwend Nederland, netbeheerders en de energie-
branche via de NVDE. We hebben constructieve  
contacten met politici, beleidsmakers en bevoegd ge-
zag, landelijk en decentraal en met NGO’s. Zo werken 
we gezamenlijk aan de maatschappelijke context en 
gunstige marktcondities zodat de warmtepomp zijn 
rol in de verduurzaming van Nederland kan spelen.



Voordelen lidmaatschap
 Uw voordeel bij lidmaatschap: 
•  directe invloed op de verenigingsagenda;  

we lobbyen voor uw business issues om uw   
marktcondities te verbeteren

•  direct op de hoogte van actualiteiten
•  gratis Rekentool  Warmtepomp Prestatie (à € 2.500,-)
• via deelname aan werkgroepen directe invloed
• gestaffeld lidmaatschap vanaf € 5.000,-
 
Onze impact
Rond de groeiende inzet van warmtepompsystemen 
spelen veel partijen een rol en is een diversiteit 
aan doelstellingen gemoeid. Doelstellingen op 
het terrein van energie & klimaat, bouw en milieu. 
Binnen de keten maken wij ons hard voor uw positie 
als leverancier van warmtepompen. Het doel: de 
integratie van warmtepompsystemen voor u zo 
soepel mogelijk te laten verlopen met als einddoel 
reductie van CO2-emissie. Wij zijn een gerespecteerde 
gesprekspartner van overheden en ketenpartners.

De branche in feiten en cijfers
•  werkgebied: de gebouwde omgeving: nieuw en  

bestaand residentieel, individueel tot collectief;  
utiliteit; land- en tuinbouw. 

•  90 leveranciers (producenten en importeurs van  
warmtepompen) in 2020

•  samenwerking in de keten: bronnen – warmtepompen 
– installatie – bouw & renovatie – projectontwikkeling & 
vastgoed – ruimtelijke ordening

•  snelgroeiende markt:
    -  markt groeit met 50% per jaar, van 40.000 per jaar  

nu, naar 200.000 warmtepompsystemen per jaar 
tegen 2030

   - deze 40.000 voegen nu al 2 PJ duurzame warmte toe

Geïnteresseerd? 
We verwelkomen u graag als nieuw lid!  
Meld u aan via www.warmte-pompen.nl. 
Eerst een vrijblijvend gesprek over uw lidmaatschap?  
We komen graag op de koffie! Maak een afspraak via 
secretariaat@warmte-pompen.nl of bel: (035) 542 75 26. 

Vereniging Warmtepompen, Gooimeer 4, 1411 DC  Naarden, www.warmte-pompen.nl, secretariaat@warmte-pompen.nl - 2020
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Warmtepompen 
centraal in 
energietransitie
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