
Uw belang behartigen
Wij zijn een vereniging die op professionele wijze de belangen 

van de branche in het algemeen en onze leden in het bijzonder 

behartigt. Een gezonde markt en verantwoorde groei van onze 

technieken staat daarbij centraal. Wij spelen een sleutelrol in 

de keten om goed beleid en goede marktcondities te 

bewerkstellingen. 

Strategisch én praktisch 
De thema’s energietransitie, markt & beleid, kwaliteitsborging 

en kennis zijn de pijlers van onze vereniging. Wij zijn zowel 

(inter)nationaal strategisch als meer praktisch actief met o.a. het 

klimaatakkoord, de ISDE-subsidie, normen en certificeringen. 

Samenwerking
Door onder andere de energietransitie en het toenemende 

kwaliteitsbesef in de keten is onze  (lobby-)agenda goed gevuld. 

Onze uitdaging is om krachten te bundelen, samen te werken 

waar we een gemeenschappelijk belang hebben en maximale 

impact te genereren. We vormen daartoe allianties met 

partijen in de energie-, installatie-, bouw-, vastgoed- en 

milieusector. Die maximale impact realiseren we voor en 

vooral samen met onze leden.

Onze leden
Alle bedrijven die actief zijn in de warmtepompenbranche 

kunnen lid worden van de branchevereniging. Onze leden zijn 

gerenommeerde fabrikanten en importeurs van 

warmtepompen voor Nederlandse woning- en utiliteitsbouw, 

de agrarische sector en de procesindustrie.  Wordt u óók lid 

van Vereniging Warmtepompen? Dan profiteert u direct van 

de volgende voordelen:

Voordelen lidmaatschap
• directe invloed op de verenigingsagenda

•  inspraak ten behoeve van lobby voor uw branche; wij 

lobbyen voor uw business en om marktcondities te 

verbeteren

•  altijd direct op de hoogte van actuele ontwikkelingen  

binnen uw markt

• gratis Rekentool Warmtepomp Prestatie (à € 5.500,-)

• kennis en informatie uitwisselen met collega’s 

• toegang tot een waardevol netwerk binnen de branche

• jaarlijks Warmtepomp Trendrapport

•  contributie naar bedrijfsgrootte, wel zo eerlijk toch!

Word lid van Vereniging Warmtepompen
Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van 

Vereniging Warmtepompen, dé brancheorganisatie voor 

leveranciers van warmtepompen in Nederland.  

In dit document zetten wij een aantal punten voor u 

op een rij, over het lidmaatschap van onze vereniging 

en de voordelen die u heeft als lid.

Mocht u vragen aan ons hebben, dan kunt u uiteraard 

contact met ons opnemen.

Lid worden



DOOR

Uitgevoerd door Initiatiefnemer Partners

Warmtepompen zijn HOT!!
Als vereniging hebben wij een ambitieuze agenda. Wij zijn 
aanspreekpunt voor veel verschillende partijen en voor 
verschillende thema’s. Stakeholders weten ons te vinden 
en vaak zijn wij initiatiefnemer van projecten en acties. 
Vereniging Warmtepompen is er voor de leden. Inbreng 
van onze leden is essentieel om de juiste branchepositie 
te bepalen en de belangen van de leden te behartigen. 

Onze leden ontmoeten elkaar onder andere  
binnen een aantal vakgroepen: 

Nationaal Warmtepomp Trendrapport   
Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport is een jaarlijks  
initiatief van vakbeurs Duurzaam Verwarmd en wordt  
uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Dutch New Energy  
Research in samenwerking met Vereniging Warmtepompen. 
Vereniging Warmtepompen is strategisch partner van het 
onderzoeksbureau en mede-afzender van het rapport. 

Het rapport omvat een gedegen marktanalyse en een 
prognose van de Nederlandse warmtepompmarkt. 

Het rapport ter waarde van €75,- is gratis voor leden 
van onze vereniging.

Vakgroepen

Markt en Beleid   

Lucht/Lucht, Lucht/Water

Water/Water, Water/Lucht

Hybride

Ventilatielucht

Utiliteit en Grote Systemen 

Meer informatie over de vakgroepen, de doelstellingen 
en de dossiers die binnen de vakgroepen behandeld 
worden, vindt u op onze website.

Rekentool Warmtepomp-prestatie
De ‘Rekentool Warmtepomp-prestatie’ helpt u 
bij het berekenen van de jaarprestatie (SCOP) 
van lucht-water warmtepompen. De methodiek 
van de NTA8800 bijlage Q is vertaald naar een 
spreadsheet. De rekentool is ontwikkeld door 
TNO in opdracht van Vereniging Warmtepompen. 
Uitbreiding en actualisering zijn in eigen beheer 
uitgevoerd onder toeziend oog van Bureau CRG. 

De Rekentool Warmtepomp-prestatie is eigendom 
van Vereniging Warmtepompen en wordt uitsluitend 
aan leden verstrekt als onderdeel van hun 
lidmaatschap. De tool mag alleen met schriftelijke 
toestemming van Vereniging Warmtepompen door 
niet-leden worden gebruikt tegen een aangepast 
tarief. De Rekentool mag alleen aan derden 
beschik baar worden gesteld voor het produceren 
van Kwaliteitsverklaringen (of de vereiste invoer 
daarvoor) van het eigen fabricaat.

Mocht u de tool los willen bestellen als niet-lid, dan 
kan dat via onze website: Rekentool bestellen

https://warmte-pompen.nl/vakgroepen/
https://warmte-pompen.nl/leden/rekentool/


Statistieken
Maandelijks leveren onze leden statistieken aan. Zo 
blijven we up-to-date m.b.t. de ontwikkelingen in de 
markt.  Deze kennis hebben wij nodig om uw belangen 
goed onderbouwd te kunnen behartigen en om onze 
leden van nuttige informatie over de totale branche te 
kunnen voorzien. 

De statistieken zijn voor u en de andere leden 
van de vereniging dusdanig van belang, dat het 
aanleveren ervan één van de basisbeginselen van 

het lidmaatschap is. Met het lidmaatschap gaat u dus 
ook akkoord met het aanleveren van statistiekgegevens. 
De verdere verspreiding van de gegevens is volstrekt 
anoniem. 

Na uw aanmelding als lid ontvangt u van ons een 
overzicht met data waarop wij uw statistieken graag 
ontvangen en een overzichtelijk opgaveformulier. U kunt 
de benodigde informatie snel en gemakkelijk aanleveren 
via dit formulier. 

Aantal nieuw geïnstalleerde warmtepompen per jaar in de woningbouw
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Vereniging Warmtepompen,  
Gooimeer 4, 1411 DC Naarden, 
www.warmte-pompen.nl,  
secretariaat@warmte-pompen.nl

Contributie
De vereniging kent een gestaffelde contributie. Deze 
wordt berekend op basis van het totaal geleverde 
vermogen in het voorafgaande kalenderjaar.

De contributie geldt per kalenderjaar. Tussentijds 
gestarte lidmaatschappen worden naar ratio van het 
lopende kalenderjaar berekend. Alle hiervoor genoem-
de bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een  
persoonlijk gesprek?  Wij horen graag van u.
U kunt ons bereiken via  
secretariaat@warmte-pompen.nl  of 035 - 542 75 26.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. 

Wij hopen u als nieuw lid te mogen verwelkomen!
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Totaal geleverd vermogen Contributie per jaar

<5 MW €   5.500

5-10 MW € 11.000

10-20 MW € 16.500

20-30 MW € 22.000 

30-50 MW € 27.500

>50 MW € 33.000 

mailto:secretariaat%40warmte-pompen.nl?subject=
https://warmte-pompen.nl/leden/lid-worden/

