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SAMENVATTING 
 

DNV GL heeft opdracht gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek te doen naar de 

totale aanschaf- en installatiekosten van gasgestookte cv-ketelinstallaties met een vermogen van 1000 

kW. Het gaat hierbij om de kosten van cv-ketels die worden ingezet voor ruimteverwarming en warm 

tapwaterbereiding in grotere gebouwen zoals kantoren, utiliteitsgebouwen, en wooncomplexen. Mede op 

basis van de resultaten diende de ACM in staat te worden gesteld de leveringstarieven in het kader van 

het Tarievenbesluit Warmteleveranciers 2021 te bepalen. 

In deze studie zijn drie soorten marktpartijen benaderd met het verzoek om prijsinformatie op basis van 

een (gefingeerde) case waarbij een bestaande cv-installatie 1 op 1 zou worden vervangen door een 

nieuwe ketelinstallatie, eventueel samengesteld uit meerdere ketels in cascade met een gezamenlijk 

vermogen van 1000 kW. De geraadpleegde marktpartijen zijn: 

1. Ketelfabrikanten die ketels leveren in het vermogensbereik van rond de 1000 kW en die samen 

meer dan 80% van de markt in handen hebben (3 in totaal). 

2. Installatiebedrijven die beschikken over de vereiste SCIOS certificering voor het installeren van 

grotere ketels. Uit de ca. 35 bedrijven die een dergelijk certificaat hebben is een keuze van 

uiteindelijk 22 installateurs gemaakt. 

3. Eindafnemers die zijn geselecteerd op basis van geschikte referentieprojecten die door de 

ketelfabrikanten zijn opgegeven. 

In de informatieverzoeken aan de ketelfabrikanten en installatiebedrijven is in overleg met ACM 

uitgegaan van een nieuwe ketelinstallatie inclusief alle toebehoren die kan worden aangesloten op 

bestaande aan- en afvoerleidingen, en waarbij geen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw of de 

opstellingsruimte nodig zijn. Het ontmantelen en afvoeren van de oude installatie is niet inbegrepen. 

Prijsopgaven ketelleveranciers 
Door de drie aangeschreven ketelfabrikanten zijn in totaal zes ketelinstallaties gesuggereerd die aan het 

gewenste vermogen en het beoogde doel zouden kunnen voldoen. Van de fabrikanten zijn relatief 

nauwkeurige prijsopgaven ontvangen. Omdat de aangeboden installaties geen van allen een vermogen 

van exact 1000 kW hadden zijn de prijzen naar rato van het verschil tussen het opgegeven vermogen en 

het referentievermogen van 1000 kW op- of neergeschaald aan de hand van de methode die door de 

Dutch Association of Cost Engineers (DACE) wordt geadviseerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende 

prijzen: 

Nr Prijsopgave Prijs per 1000 kW 

1 € 64.645 € 58.972 

2 € 79.708 € 82.111 

3 € 56.018 € 61.243 

4 € 58.448 € 61.128 

5 € 63.317 € 67.470 

6 € 65.051 € 62.112 

Gemiddeld € 65.506 
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Prijsopgaven installatiebedrijven 
Van de 22 aangeschreven installatiebedrijven hebben er 3 gereageerd. Informatie verkregen van deze 3 

bedrijven was op verschillende detailniveaus. Van enkele installateurs is informatie ontvangen op grond 

van projecten die in het verleden zijn uitgevoerd, terwijl van anderen een wat meer gespecificeerde 

kostenopgave is ontvangen. 

Daarnaast is door DNV GL ook een eigen kosteninschatting gemaakt. Naast eigen ervaringen met het 

installeren van ketels in proefopstellingen op het DNV GL onderzoekslaboratorium in Groningen is op de 

betreffende locatie ook een ketelinstallatie met een vermogen van 1200 kW in gebruik. Vanuit beide 

ervaringsdeskundigheden is een kostenschatting gedaan op basis van de exacte installatie-

omstandigheden en overeenkomend met de geschetste case. 

Door installatiebedrijven zijn de volgende gegevens aangeleverd, aangevuld met DNV GL’s eigen 

schatting: 

Bron Totale kosten Ketels + toebehoren Installatiekosten 

DNV GL   € 13.129 

Bedrijf A € 114.592 € 66.928 € 47.664 

Bedrijf B € 81.410 € 73.412 € 7.998 

Bedrijf C € 73.824 € 62.320 € 11.504 

Gemiddeld € 89.942 € 67.553 € 20.074 

 

Er kan worden geconstateerd dat de door installatiebedrijven gehanteerde ketelprijzen gemiddeld hoger 

liggen dan de prijzen die door de ketelleveranciers zijn opgegeven (€ 67.553 versus € 65.506), een 

verschil van circa 3,1%. Het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat installatiebedrijven over 

het algemeen een prijsopslag op de ketel(s) en toebehoren toepassen, en doordat er door de 

installatiebedrijven extra materiaalkosten (zoals regelsystemen) in rekening worden gebracht.  

Er kan ook worden geconstateerd dat de totale aanneemsommen als becijferd door de drie installatie-

bedrijven sterk variëren. Hierbij moet worden opgemerkt dat wij de prijsopgave die door Bedrijf A is 

aangeleverd als hoog beoordelen, maar daarentegen zijn de door Bedrijf C aangeleverde prijzen weer 

laag te noemen. De berekende gemiddelde kosten (€ 89.942) worden echter als redelijk beoordeeld, 

hoewel de gemiddelde ketelprijs als opgegeven door de installateurs van € 67.553 vermeerderd met de 

door DNV GL zelf ingeschatte installatiekosten van € 13.129 op een lager bedrag (€ 80.682) uitkomen, 

echter waarbij in de DNV GL-berekening van de installatiekosten mogelijk een onderschatting van de 

overige materiaalkosten is opgetreden. 

Prijsopgaven eindafnemers 
Tenslotte zijn vier bedrijven aangeschreven die min of meer recentelijk een vervanging van een 

ketelinstallatie hebben laten uitvoeren. Deze informatie kan een beeld verschaffen van de uiteindelijke 

kosten zoals die bij de eindafnemers in rekening worden gebracht. Er zijn op onze informatieverzoeken 2 

reacties ontvangen die veel bruikbare (detail)informatie bevatte, waaronder volledig gespecificeerde 

offertes. In onderstaande tabel wordt de ontvangen prijsinformatie getoond. 
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Bron Totale kosten Ketels + toebehoren Installatiekosten 

Referentieproject I € 107.503 € 84.938 € 22.565 

Referentieproject II € 124.817 € 96.317 € 28.500 

Gemiddeld € 116.160 € 90.627 € 25.533 

 

Opvallend is de hoge gemiddelde aanneemsom van € 116.160 (bij 1000 kW vermogen en geïndexeerd 

naar 2020). Dit wordt vooral veroorzaakt door de fors (34%) hogere prijs van ketels en toebehoren in 

vergelijking met de gemiddelde prijs die door installatiebedrijven is opgegeven. De gemiddelde 

installatiekosten komen echter redelijk goed overeen met de prijzen van de installatiebedrijven. 

Uit de gedetailleerde offertes blijkt dat naast de ketels zélf, die overigens in de orde grootte van de 

opgave van de ketelleveranciers zijn geprijsd, vooral hoge kosten zijn gemaakt voor leiding- en 

aansluitmaterialen. Ook was sprake van een relatief hoog aandeel ‘bouwplaatskosten’ die, zelfs na het 

weglaten van de voor deze studie overbodige kosten nog altijd een bedrag van ruim € 9.000 

vertegenwoordigen. Op basis van een nadere beschouwing van de resterende kosten moet echter 

worden geconcludeerd dat de opgevoerde kostenposten inderdaad aan de orde zijn bij grotere projecten. 

Totale afgeleide projectkosten 
Indien alle ketel- en installatiekosten in bovenstaande drie tabellen zouden worden gemiddeld komen de 

aanschaf- en installatiekosten uit op € 94,278,-, (gemiddelde van alle ketelprijzen + gemiddelde van alle 

installatieprijzen) maar het is hierbij wél van belang welke gegevens worden gecombineerd. In dit 

verband zouden de ketelprijzen die door leveranciers zijn opgegeven beter niet in de totale 

gecombineerde kosten worden meegenomen. Het zijn uiteindelijk de prijzen die door installatiebedrijven 

worden doorberekend die de kosten voor de eindafnemer zullen bepalen; de gemiddelde prijs van de 

keteltoebehoren die door de eindafnemers is betaald ligt aanzienlijk hoger dan de prijs die is gebaseerd 

op de informatie van ketelleveranciers. 

Er is dan ook besloten om de totale kosten te baseren op de informatie die door de installatiebedrijven 

en de gerealiseerde projectkosten in de aangehaalde referentiecases is aangeleverd. Middelen van de in 

bovenstaande tabellen getoonde totale kosten levert een gemiddelde overall prijs op van € 100.429. 

Wél verschaffen de verkregen ketelprijzen een goede basis voor het beoordelen van de prijsopslag die 

installatiebedrijven aan eindafnemers doorberekenen, maar vooral ook voor het afleiden van de kosten 

van bijkomende materialen die door installatiebedrijven noodzakelijk worden geacht.  

Er wordt nogmaals benadrukt dat de werkelijke kosten sterk zullen afhangen van de gekozen 

ketelconfiguratie (enkele ketel versus cascadesysteem), de toepassing (aandeel ruimteverwarming 

versus tapwaterbehoefte), de situatie ter plaatse (locatie van de opstellingsruimte, grootte van de ruimte, 

aanwezigheid van andere installaties, staat van afbouw van en bereikbaarheid van het gebouw, enz.). 

Ook de mate van integratie met andere warmtesystemen zoals warmtepompen kan een complicerende 

factor zijn. Wij schatten derhalve dat de totale kosten kunnen variëren van € 80.000 tot € 130.000 

met kans op uitschieters naar boven toe. 
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Conclusies 
Uit het verloop van dit onderzoek en de verkregen resultaten kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

1. Het aantal leveranciers van gasketels met hogere vermogens is in Nederland (zeer) beperkt. 

2. Tegenwoordig worden nog relatief weinig 1 op 1 ketelvervangingen (althans bij grotere 

vermogens) gedaan; vaak betreft het projecten waarbij naast de conventionele gasketels ook 

andere verwarmingsconcepten worden geïnstalleerd; hierdoor worden de kosten van de 

gasketels sec gemaskeerd. 

3. Uit de terugontvangen informatie is gebleken dat het aantal keteltypen dat (al of niet in cascade 

geschakeld) het gevraagde vermogen kan leveren beperkt is. Daarbij komt dat door de 

ketelfabrikanten zeer regelmatig nieuwe types worden uitgebracht met net iets andere 

vermogens of specificaties, waardoor ook de prijzen in de tijd kunnen verlopen.  

4. Voor installatiebedrijven was het beoordelen van de aangeleverde case en het vertalen naar 

daadwerkelijke installatiekosten moeilijk vanwege hun ervaringen dat de kosten van project tot 

project sterk kunnen variëren, afhankelijk van de aangetroffen situatie. Het was waarschijnlijk 

hierom dat de bereidwilligheid onder installateurs om mee te werken aan ons onderzoek gering 

was. 

5. Er zijn van 2 aangeschreven eindafnemers reacties ontvangen die een goed beeld geven van de 

kostenstructuur. 

6. De prijzen van ketels kunnen relatief nauwkeurig worden vastgesteld aan de hand van de 

ontvangen informatie van ketelleveranciers. De gemiddelde prijs (1000 kW inclusief korting aan 

installatiebedrijven) bedraagt € 65.506 maar de kosten van de ketels lijken op het niveau van 

installateurs en eindafnemers op te lopen. 

7. De totale aanschaf- en installatiekosten zoals afgeleid uit de ontvangen prijsinformatie van de 

installatiebedrijven en eindafnemers bedragen gemiddeld € 100.429 met een spreiding tussen 

€ 80.000 en € 130.000 waarbij uitschieters verder naar boven niet kunnen worden uitgesloten. 
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1 ACHTERGRONDEN EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 
 

Op 17 september 2020 is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opdracht aan DNV GL verstrekt 

tot het uitvoeren van een markstudie naar cv-ketels met een vermogen van 1000 kW. In het bijzonder 

gaat het hierbij om de aanschaf- en installatiekosten van cv-ketels die worden ingezet voor 

ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding in grotere gebouwen zoals kantoren, utiliteitsgebouwen, 

en wooncomplexen.  

Aanleiding hiervoor is het te nemen Tarievenbesluit Warmteleveranciers 2021. Voor de berekening van 

de leveringstarieven dient de ACM inzicht te hebben in de aanschaf- en installatiekosten van een gas 

gestookte cv-ketel van 1.000 kW voor zowel ruimteverwarming als de levering van warm tapwater. Het 

gaat om de kosten die de uiteindelijke afnemer van de cv-ketel maakt, zoals een collectieve verbruiker 

(bijvoorbeeld een VvE), gebouweigenaar of verhuurder. Op basis van deze kosten stelt de ACM 

vervolgens de maximale leveringstarieven vast die de warmteleveranciers in rekening mogen brengen bij 

verbruikers, zoals bedoeld in artikel 5 van de Warmtewet. 

De eisen die aan het onderzoek zijn gesteld zijn: 

 Warmteleveranciers zijn geen onderwerp (informatiebron) van het onderzoek; 

 De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op objectieve en verifieerbare data, verkregen 

van toeleveranciers, zoals groothandels, installatiebedrijven en/of fabrikanten, of afnemers, 

zoals collectieve verbruikers (VvE’s), gebouweigenaren of verhuurders. In de kostenberekening 

wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten er zijn van onderhandeling en overige gangbare 

kortingen. Ontbrekende grootheden zijn geschat op basis van gangbare bedrijfsnormen, 

steekproeven of andere methodieken, waarbij het van belang is dat iedere keer objectief is 

onderbouwd waarom de gekozen methodiek de juiste en meest representatieve is; 

 Het onderzoek is representatief, waarbij voor het onderzoek naar cv-ketels van 1.000 kW geldt 

dat dit gebaseerd is op minimaal 80% van de Nederlandse markt voor cv-ketels van 1.000 kW; 

 Per cv-ketel zijn de aanschaf- en installatiekosten weergegeven, waarbij onderscheid gemaakt 

kan worden naar het type opstelling en het type cv-ketel; 

 Het onderzoek is transparant en reproduceerbaar: van iedere stap die in het onderzoek genomen 

wordt is beschreven waarom deze genomen is en op welke data en/of methodiek deze gebaseerd 

is. Expert judgements dienen onderscheiden en voldoende onderbouwd te worden. 

In dit rapport worden de in deze marktstudie gehanteerde onderzoeksmethodiek en de resultaten 

gepresenteerd. 

1.1 Noot met betrekking tot ketelvermogens 
In de opdrachtomschrijving die door ACM aan DNV GL is verstrekt wordt gesproken over ketels met een 

vermogen van 1000 kW. Het begrip ‘vermogen’ heeft in de wereld van ketelfabrikanten betrekking op de 

hoeveelheid warmte die per tijdseenheid (bijvoorbeeld kiloJoule per seconde, ofwel kW) door de ketel 

aan het cv-systeem kan worden toegevoerd, het waterzijdig vermogen dus. Het door de ketel op te 

wekken vermogen is afhankelijk van de ingestelde ketelwatertemperatuur en de waterdoorstroming door 

de warmtewisselaar. Wij gaan er van uit dat wanneer sprake is van ‘vermogen’ dit betrekking heeft op 

een aanvoer- en retourtemperatuur van 80, respectievelijk 60 °C. Dit is de temperatuurinstelling 

waaraan door ketelfabrikanten meestentijds wordt gerefereerd.  

Naast het begrip ‘vermogen’ wordt door ketelfabrikanten ook wel de ‘belasting’ opgegeven wat neerkomt 

op de hoeveelheid energie die per tijdseenheid (bijvoorbeeld in kiloJoule per seconde of kW) door middel 

van aardgas aan de ketel wordt toegevoerd, het gaszijdig vermogen. De belasting, ook wel gasbelasting 
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genoemd kan worden beschouwd als het opgenomen vermogen. Dit vermogen wordt begrensd door een 

in de ketels ingebouwde nozzle die vereenvoudigd kan worden voorgesteld als een ‘doorstroombegrenzer’ 

voor het aangevoerde gas. De gasbelasting is naast de hoeveelheid gas die per tijdseenheid wordt 

verbruikt ook afhankelijk van de energie-inhoud (ofwel calorische waarde) daarvan. 

De calorische waarde is een eigenschap van aardgas die kan variëren met de samenstelling ervan. In 

Nederland wordt in de gebouwde omgeving hoofdzakelijk gebruik gemaakt van laagcalorisch gas (G-gas 

ofwel Groningen gas) waar de huishoudelijke gasverbruikstoestellen op zijn afgesteld. Wij zijn er in dit 

onderzoek van uitgegaan dat de gasbelasting wordt opgegeven op basis van de calorische waarde van 

laagcalorisch G-gas en de daarbij behorende kwaliteitsband.  

Daarnaast worden voor brandstoffen twee verschillende calorische waarden onderscheiden, de calorische 

onderwaarde (Hi) en de calorische bovenwaarde (Hs). Het verschil tussen beide waarden is de keuze van 

het al of niet meerekenen van de latente condensatiewarmte in de rookgassen. Bij verbranding van 

aardgas ontstaat naast CO2 ook een aanzienlijke hoeveelheid water die zich als waterdamp in de 

gevormde verbrandingsgassen bevindt. Deze waterdamp bevat een hoeveelheid warmte die bij 

condensatie aan de omgeving wordt afgestaan. Hoog Rendement (HR)-ketels maken hiervan gebruik 

door verbrandingsgassen zover af te koelen dat de gevormde waterdamp condenseert en de daarbij 

vrijkomende warmte aan het ketelwater wordt afgestaan (HR-ketels worden ook wel condenserende 

ketels genoemd). Hierdoor wordt het thermische rendement, maar ook het waterzijdig vermogen van de 

ketel met maximaal circa 10% verhoogd. Door ketelfabrikanten wordt de gasbelasting (dat wil zeggen de 

toegevoerde latente verbrandingswarmte) meestal opgegeven voor zowel de calorische onderwaarde als 

de calorische bovenwaarde, maar bij het aanleveren van technische specificaties wordt dit aspect nogal 

eens veronachtzaamd. Indien niet anders vermeld gaan we bij opgaven met betrekking tot de 

gasbelasting uit van de calorische bovenwaarde (Hs). 

Gelet op het bovenstaande en met inachtneming van het doel van dit onderzoek, zullen de kosten 

worden gebaseerd op een waterzijdig vermogen van 1000 kW bij een ketelwatertemperatuur van 

80/60 °C. 
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2 TOEGEPASTE ONDERZOEKSMETHODIEK 
 

Het door DNV GL uitgevoerde marktonderzoek is in drie fasen opgedeeld, te weten: 

1. Inventarisatie van de te benaderen marktpartijen (ketelfabrikanten, installatiebedrijven en 

eindafnemers); 

2. Kwantificering van de aanschaf- en installatiekosten voor 1 enkele of een samenstel van kleinere 

ketels met een totaal vermogen van 1000 kW; 

3. Rapportage. 

In onderstaande hoofdstukken wordt de gehanteerde aanpak in de drie fasen nader uitgelegd. 

2.1 Inventarisatie van de te benaderen marktpartijen 

2.1.1 Ketelfabrikanten 
In Nederland zijn zo’n tien leveranciers van cv-ketels actief die zich hebben verenigd in de koepel 

‘Vereniging van Fabrikanten van Ketels (VFK, http://vfk.nl/). De bij de VFK aangesloten bedrijven 

beleveren gezamenlijk nagenoeg 100% van de markt voor cv-ketels in Nederland, afgezien van een klein 

percentage ketels dat uit het buitenland (Duitsland, Italië, China) wordt geïmporteerd. 

Sinds kort is de VFK ook aangesloten bij de parapluvereniging ‘De 

Nederlandse Verwarmingsindustrie’ samen met andere leden zoals de 

vereniging van rookgasafvoerfabrikanten Rogafa en de leden van de 

vereniging Luchtverwarming en Stralingsverwarming Systemen (VLS). 

 

Uit de tien VFK-leden die actief zijn in de markt van cv-ketels, zijn op basis van een internetonderzoek 

de bedrijven geselecteerd die ook ketels in het 1000 kW segment kunnen leveren. Enkele leden van de 

VFK leveren geen complete ketels, maar alleen onderdelen zoals branders of zijn alleen gericht op de 

huishoudelijke markt met ketelvermogens tot circa 40 kW. 

Voorafgaand aan de start van fase 2 hebben wij contact opgenomen met de betreffende fabrikanten met 

de vraag of zij bereid waren om aan het onderzoek mee te werken. Van de vier resterende bedrijven die 

cv-ketels in het beoogde vermogenssegment leveren hebben wij van de drie belangrijkste marktspelers 

een positieve reactie ontvangen. 

2.1.2 Installatiebedrijven 
Op basis een lijst met SCIOS-gecertificeerde bedrijven zijn 22 installatiebedrijven aangeschreven met 

een verzoek om medewerking aan het onderzoek. Uitgangspunt was om slechts vier bedrijven in de 

studie te betrekken, maar om het risico van een eventueel gebrek aan (tijdige) respons zoveel mogelijk 

te vermijden zijn dus 22 bedrijven met een informatieverzoek benaderd. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de selectie van installatiebedrijven bewust is beperkt tot de SCIOS-

gecertificeerde bedrijven (Scopes 1, 2 en 7a) die zelf installaties mogen plaatsen, testen en 

inbedrijfstellen met een vermogen van 100 kW of meer. Het was de verwachting dat de grootste kans op 

het vinden van de gewenste informatie zich zou voordoen bij bedrijven die een dergelijke certificering 

hebben. Bedrijven zonder die certificering zouden een extern inspectie- en keuringsbedrijf in de arm 

moeten nemen, maar zoals gezegd ligt het voor de hand dat bedrijven die wél gecertificeerd zijn vaker 

grotere installaties plaatsen. 

Installatiebedrijven in Nederland die bevoegd zijn om cv-ketels met een vermogen van meer dan 100 kW 

te installeren dienen zoals gezegd in het bezit te zijn van een SCIOS-certificaat, of dienen althans 

tenminste 1 medewerker in dienst te hebben die het betreffende certificaat persoonlijk bezit. In het 
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certificeringsschema zoals dat door SCIOS wordt toegepast worden 11 zogenoemde ‘scopes’ 

onderscheiden, te weten: 

 Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters 

 Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders 

 Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels (>105°C) 

 Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines 

 Scope 5 Bijzondere industriële installaties 

 Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen 

 Scope 6 Emissiemetingen 

 Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk  0,5 bar 

 Scope 7b Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk > 0,5 bar 

 Scope 7c Brandstofleidingen voor olie 

 Scope 8 Elektrische installaties 

 Scope 9 Elektrische Arbeidsmiddelen 

 Scope 10 Elektrisch materieel 

 Scope 11 Inspectie explosieveilige installaties 

 Scope 12 Zonnestroominstallaties 

Voor het installeren van cv-ketels en de aanleg van gasleidingen dient een installatiebedrijf te zijn 

gecertificeerd volgens Scopes 1, 2 en 7. Omdat ketels in de beschouwde vermogensklasse kunnen 

volstaan met een gas aanvoerleiding die geschikt is voor lagere drukken (< 500 mbar) is alleen Scope 

7a in deze van toepassing. 

Een overzicht van de 65 installatiebedrijven met SCIOS-certificering conform Scopes 1, 2 en 7a kan 

worden gevonden op: https://www.scios.nl/relatie/. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze lijst veel 

bedrijven voorkomen met meerdere vestigingen in Nederland die allen als afzonderlijk bedrijf worden 

aangemerkt. Bovendien bevinden zich onder deze bedrijven relatief veel firma’s die zich uitsluitend met 

keuringen en inspecties bezighouden en zelf dus geen installatiewerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is 

het totaal aantal bedrijven dat aan de zoekcriteria voldoet relatief gering. 

In het geval dat van meer dan vier bedrijven een bijdrage zouden worden ontvangen, zouden ook de 

extra ontvangen gegevens in de studie worden meegenomen. Bij de selectie van de installatiebedrijven 

is zoveel mogelijk gelet op de vestigingsplaatsen van de verschillende in aanmerking komende bedrijven 

om eventuele regionale verschillen in prijsstelling in het onderzoek mee te nemen. 

2.1.3 Eindafnemers 
De oorspronkelijke bedoeling was om via ketelleveranciers en installateurs referentieprojecten op te 

vragen en eindafnemers van die projecten uit te vragen naar de specifieke omstandigheden tijdens de 

installatie en de totale aanschaf- en installatiekosten.  

Hierbij moet worden opgemerkt dat de aanschaf van een cv-ketel(combinatie) in de meeste gevallen via 

de installatiebedrijven verloopt. In een offertetraject wordt door de installateur de totale prijs, inclusief 

aanschaf en installatie van de cv-ketel opgenomen. Eindgebruikers hebben zelden of niet direct contact 

met de ketelfabrikanten zodat de prijzen die door de installatiebranche worden berekend veelal bepalend 

zijn. Ook zijn de eindgebruikers ten aanzien van de ketelspecificaties en de inbouw vaak aangewezen op 

het oordeel en het advies van de installateurs. 
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2.2 Kwantificering van de aanschaf- en installatiekosten 
In de tweede fase van het onderzoek zijn de daadwerkelijke kosten van aanschaf en installatie van de 

ketelinstallaties onderzocht. Gelet op de afhankelijkheid van installatiebedrijven van cv-ketels die door 

fabrikanten op de markt worden gebracht, is dit deel van het onderzoek in drie stappen uitgevoerd. 

2.2.1 Uitvraag van ketelfabrikanten 
Nadat wij contact hebben gelegd met de in aanmerking komende ketelfabrikanten hebben wij hen een 

vragenlijst toegestuurd waarin zij, naast enkele bedrijfsgegevens, de door hen leverbare ketels in het 

1000 kW segment kunnen opnemen en waarvan enkele nadere specificaties worden gevraagd.  

Wij hebben om spoedige aanlevering van de ingevulde vragenlijsten gevraagd omdat deze als basis voor 

de volgende stap - de uitvraag van installatiebedrijven moesten dienen. Naast de uiteindelijk prijs van de 

installatie, uitgesplitst naar de materiaalkosten en de arbeidskosten, is aan de ketelleveranciers ook een 

aantal referentieprojecten opgevraagd waarin (ongeveer) gelijksoortige installaties zijn geleverd. Op 

basis hiervan hebben wij contact opgenomen met vier eindafnemers. Er dient hierbij te worden 

opgemerkt dat het aantal projecten waarin ketels van 1000 kW worden opgesteld beperkt is, zodat 

sommige van de referentieprojecten dateren van enkele jaren geleden. Hierdoor kan het voorkomen dat 

de destijds geïnstalleerde ketels qua typebenaming en uitvoering niet meer geheel vergelijkbaar zijn met 

het huidige aanbod, maar de verwachting is dat dit geen grote invloed op de prijsstelling zal hebben. 

2.2.2 Uitvraag van installatiebedrijven 
Als basis voor de vragenformulieren die wij aan de installatiebedrijven hebben gestuurd functioneerden 

de lijsten die wij van de ketelfabrikanten geretourneerd hebben gekregen. De leverbare merken en 

modellen ketels zijn daarbij alvast op de formulieren voor de installateurs ingevuld zodat de terug te 

ontvangen informatie van de diverse bedrijven op dezelfde systeemconfiguraties kon worden gebaseerd. 

Dit ook om onderlinge prijsverschillen tussen installatiebedrijven te kunnen waarnemen.  

2.2.3 Uitvraag van eindafnemers  
Op grond van de ontvangen referentieprojecten is telefonisch en per e-mail contact opgenomen met de 

eindafnemers om een opgave te krijgen van de geleverde diensten en producten, de uiteindelijke totale 

prijs en eventuele kortingen die op de levering en installatie zijn bedongen. 

De terugontvangen vragenformulieren zijn per categorie (fabrikanten en installateurs) in één (Excel) 

bestand gebundeld. De lege uitgestuurde formulieren zijn ook als bijlage A in dit rapport opgenomen. 

Aan eindafnemers is geen vragenformulier toegestuurd, er is allen een e-mail uitgestuurd met een 

opsomming van de gevraagde informatie. 

2.2.4 Kostenbepaling 
De aanschaf- en installatiekosten dienden te worden betrokken op een ketelcapaciteit van juist 1000 kW. 

In veel gevallen wijkt de opgegeven ketelcapaciteit, of het gezamenlijke vermogen van de opgegeven 

ketels af van 1000 kW, waardoor de prijs per 1000 kW niet eenduidig te bepalen zou zijn. Om voor de 

afwijkende vermogens te compenseren is gebruik gemaakt van een methodiek die in door de DACE 

(Dutch Association of Cost Engineers) wordt geadviseerd.  

Hierbij wordt op basis van een bekende prijs bij een zeker vermogen een extrapolatie gedaan naar een 

ander vermogen volgens: 
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=                                                        (2.1) 

Waarin: 

CB = De kosten bij het gewenste vermogen; 

CA = De kosten bij een bekend vermogen; 

SB = Het gewenste vermogen; 

SA = Het bekende vermogen; 

N = Kostenexponent 

 

De kostenexponent N heeft in principe een waarde tussen -1 en +1, maar is meestal positief vanwege 

het ‘economy of scale’ effect waardoor de kosten bij hogere vermogens relatief afnemen. Een waarde 

van N=1 suggereert een rechtlijnig verband tussen vermogen en prijs; een waarde van N=0 levert een 

constante prijs op die onafhankelijk van het vermogen is.  

De te gebruiken waarde voor N is afhankelijk van de technologie die wordt beoordeeld. Voor cv-ketels is 

het bekend dat de aanschafkosten ervan nagenoeg recht evenredig zijn met het opgestelde vermogen 

zodat N de waarde 1 zal benaderen.  

Bij installatie van de ketel nemen de kosten iets af; de benodigde inspanning zal bij een iets grotere 

ketel (gerekend over het verschil tussen de aangeboden ketel en die met een vermogen van 1000 kW) 

slechts in licht mate hoger zijn dan van de ketel van 1000 kW, maar wel geldt dat de kosten van 

bevestigings- en aansluitmaterialen oplopen met de ketelcapaciteit. In onderstaande grafiek wordt ter 

illustratie het verloop de prijs getoond van een product met een zeker vermogen waarvan de prijs bij 

een vermogen van 1.2 bekend is (€ 10.000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 2-1: Voorbeeld van het verloop van de kosten van ketels rond de 1000 kW bij verschillende 

waarden van N. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de afwijking van de vermogens van de in de studie betrokken 

systemen ten opzichte van de gevraagde 1000 kW betrekkelijk gering zal zijn (1000 kW ± 150 kW), 

zodat het kosteneffect van de gekozen waarde voor exponent N relatief klein is. Omdat er voor de 

aanschaf- en installatiekosten verschillende exponenten gelden zullen de correcties voor afwijkend 

vermogen voor de aanschaf en installatie afzonderlijk worden gedaan. 

 

2.3 Rapportage 
De tussenrapportages met betrekking tot de resultaten van de verschillende fasen van dit onderzoek zijn 

per projectfase opgesteld. Aan het einde van het project zijn de deelrapportages tot één integraal 

rapport gebundeld.  
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3 KOSTENBEPALINGEN 

3.1 Kosten van ketels 
Na een schriftelijk verzoek hiertoe hebben zoals gezegd drie ketelfabrikanten informatie ten behoeve van 

dit onderzoek aangeleverd. Bij het informatieverzoek is ook een vragenlijst aangeleverd waar 

fabrikanten gegevens over hun bedrijf en de te leveren ketelcombinaties konden invullen. Hierbij was 

alvast een aantal kostensoorten benoemd, maar de meeste fabrikanten hebben informatie aangeleverd 

op eenzelfde wijze waarop normaliter offertes worden uitgebracht, met als resultaat dat de 

terugontvangen informatie nogal varieerde, maar door de opgegeven kostenposten onder 

gemeenschappelijke noemers te brengen konden de gegevens onderling goed worden vergeleken. 

Hierbij moet ook worden bedacht dat onderdelen die bijvoorbeeld voor een cascade-opstelling bestaande 

uit kleinere ketels dienen te worden aangeschaft sterk in prijs en uitvoering kunnen verschillen van 

onderdelen van één grotere ketel. 

Uiteindelijk zijn de verschillende kostensoorten onderverdeeld in de volgende categorieën: 

A. Ketel(s) 

B. Pomp(en) 

C. Open verdeler 

D. Aansluitset 

E. Expansievat 

F. Rookgasafvoer 

G. Condenswaterafvoer 

H. Bevestigingsmaterialen 

I. Aansluitmaterialen 

J. Overig 

3.1.1 Merken en typen 
In totaal zijn door de drie ketelleveranciers zes ketels of ketelcombinaties voorgesteld. De 

(gecombineerde) vermogens van deze systemen liepen uiteen van 922 tot 1088 kW, waarbij driemaal 

een enkele ketel, en driemaal een cascade-opstelling van meerdere ketels is opgegeven. 

3.1.2 Prijsstelling 
Ten aanzien van de prijsstelling kan worden geconstateerd dat de productprijzen weliswaar per merk en 

per keteltype verschillen, maar dat de prijsvariatie relatief gering is. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

er bij de aanschaf van een ketel een groot aantal opties en accessoires beschikbaar is die de prijs van de 

ketels aanzienlijk kunnen doen stijgen. Er is bij de verwerking van de aangeleverde informatie getracht 

zoveel mogelijk van een basissysteem uit te gaan met opties die de ketelprestaties verbeteren of het 

bedieningsgemak vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Temperatuuropnemers (zoals buitenvoelers) ten behoeve van het regelen van de 

ketelwatertemperatuur; 

 Open verdelers bij gebruik van cascade-opstellingen; 

 Frequentiegeregelde circulatiepompen ten behoeve van verlaging van het elektriciteitsverbruik; 

 Condenswaterafvoer om ketels condenserend te kunnen bedrijven; 

 Isolatiepakketten om warmteverliezen te beperken. 

In sommige van de ontvangen prijsopgaven worden dergelijke voorzieningen expliciet genoemd maar 

over het algemeen mag worden verwacht dat een moderne ketel zulke voorzieningen standaard heeft. 
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Alleen al de keuze tussen een enkele ketel en een cascade-opstelling met meerdere ketels kan invloed 

hebben op de prijs, maar een in aanschaf duurder concept kan bij gebruik voordelen bieden, zoals een 

verhoogd rendement waardoor brandstofkosten kunnen worden uitgespaard. 

De te prefereren uitvoering is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie in de gebouwen zoals de 

warmtebehoefte voor verwarming (bestemming en isolatiegraad van een gebouw en bewonersgedrag), 

de tapwaterbehoefte (bestemming, aantal bewoners per wooneenheid, aantal wooneenheden), de 

beschikbare ruimte t.b.v. ketelopstelling, bouwkundige aspecten van het gebouw, voorkeuren van 

eindafnemers, enz. Het was voor de verschillende leveranciers lastig om een representatief 

verwarmingssysteem voor te stellen. De prijzen als opgegeven door de verschillende leveranciers zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 3-1: Prijzen per ketel(combinatie) 

Nr Prijsopgave Prijs per 1000 kW 

1 € 64.645 € 58.972 

2 € 79.708 € 82.111 

3 € 56.018 € 61.243 

4 € 58.448 € 61.128 

5 € 63.317 € 67.470 

6 € 65.051 € 62.112 

Gemiddeld € 65.506 

 

Om te komen tot een prijs bij 1000 kW vermogen is de opgegeven prijs gecorrigeerd voor het vermogen 

volgens formule (2.1) waarbij de waarde van exponent N voor afzonderlijke ketels is vastgesteld. De 

gebruikte methode wordt hieronder uitgelegd. 

Als voorbeeld wordt een ketelcombinatie met een vermogen van 1088 kW genomen.  

Uit een onderzoek van Panteia1 blijkt dat de gemiddelde kosten voor aanschaf en installatie van een 

combi cv-ketel met een CW-waarde van 4 € 1.533,11 bedragen. De gemiddelde kosten voor een 

verplicht aan te schaffen thermostaat bij deze cv-ketel bedragen € 134,64. Niet alle afnemers hadden de 

noodzaak om een nieuwe thermostaat aan te schaffen. De ACM heeft daarom de kosten naar rato van 

het percentage afnemers voor wie het noodzakelijk was, de kosten toegevoegd aan de aanschaf- en 

installatiekosten van de combi cv-ketel.  

Uit deze toevoeging volgt, bij invulling van de door het onderzoek achterhaalde aantallen en bedragen, 

dat de gemiddelde kosten voor aanschaf en installatie, bij vervanging door een cv-ketel voor 

ruimteverwarming en warm tapwater met een CW-waarde van 4 € 1.584,15 excl. BTW bedragen. Dit 

bedrag is echter inclusief installatie waarvan de kosten worden geschat op € 750,- zodat de kosten van 

de ketel plus toebehoren uitkomt op ca. € 834. Er moet worden opgemerkt dat in het Panteia rapport 

een referentievermogen van 24 kW is gehanteerd waarmee feitelijk de gasbelasting wordt bedoeld. In 

het onderhavige rapport zal het referentievermogen dan ook op 20 kW (de waterzijdig afgestane warmte) 

worden gesteld (zie ook hoofdstuk 1.1).  

 
1 https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-12/inzicht-_kosten-aanschaf-installatie-nieuwe-cv-combiketel.pdf 
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In de kolom met N=1 is het prijsverloop berekend 

met (2.1), waarbij de referentieprijs bij 1088 kW de 

(bekende) prijs van € 64.645,- oplevert (Tabel 3-1).   

Door variatie van de waarde van N totdat ook aan de 

voorwaarde wordt voldaan dat de prijs bij 20 kW € 

834,- bedraagt, kan worden gevonden dat de waarde 

van N gelijk moet worden gesteld aan 1,089. Dit 

impliceert dat de prijs procentueel iets sneller stijgt 

dan het vermogen (dit in weerwil van het normaliter 

geldende ‘Economy of Scale’ voordeel).  

Er kan echter ook worden geconstateerd dat de prijs 

bij N=1,091 bij 1000 kW slechts weinig verschilt met 

de prijs bij N=1 (€ 59.416 versus € 58.974). 

In onderstaande tabel worden de resultaten van een 

gevoeligheidsanalyse bij een vermogen van 1000 kW 

als functie van een variabele waarde van N ten 

opzichte van de situatie met N=1 getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3-3 toont aan dat er een vrij groot verschil tussen N=1 en een andere waarde van N nodig is om 

een significante invloed op de prijs van de ketel(installatie) te hebben. Gelet op het geringe verschil 

tussen N=1,089 en N=1, mag worden aangenomen dat het prijsverloop van de ketels vrijwel lineair met 

een oplopend vermogen verloopt. De waarde van N is op de hierboven beschreven wijze voor alle ketels 

afzonderlijk bepaald, maar hierbij moet worden opgemerkt dat voor de prijs van een 20 kW ketel in alle 

gevallen dezelfde waarde is aangehouden (€ 834). Niet alle fabrikanten hebben een dergelijke ketel in 

hun leveringsprogramma. De invloed van de gedane aanname is gering. 

Tabel 3-4: Afgeleide kostenexponenten per keteltype 

 

Voor het verloop van de installatiekosten is een andere waarde voor de exponent N afgeleid (Hoofdstuk 

3.2.1). 

Tabel 3-2: Prijs als functie van de belasting 

 
Tabel 3-3: Resultaten gevoeligheidsanalyse 
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3.1.3 Spreiding in ketelprijzen 
In onderstaande figuur is een staafdiagram met de prijzen (bij 1000 kW) van de verschillende 

ketel(combinaties) gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 3-1: Ketelprijzen 
 

Uit tabel 3-1 blijkt een gemiddelde aanschafprijs van € 65.506 voor ketel(combinaties) met een 

vermogen van 1000 kW. De minimumprijs bedraagt € 58.972, de maximumprijs € 82.111 wat een 

spreiding oplevert van € 23.139. Het aanbod van ketelsystemen als onderwerp van deze studie bleek te 

klein te zijn om daarop verdere statistiek toe te passen.

De prijs van een ketel van het merk 2 is aanmerkelijk hoger dan die van de overige ketelcombinaties. 

Nadere bestudering van de opbouw van de kosten heeft geleerd dat het vooral de hoge prijs van de 

aangeboden aansluitset is die voor de hogere totaalprijs verantwoordelijk is. Het is niet bekend waarom 

de betreffende kosten zoveel hoger zijn dan die van de overige systemen. 

Zoals gezegd wordt de keuze voor een bepaald merk en type ketel(combinatie) bepaald door een groot 

aantal factoren. Wanneer het budget beperkt is dan zal het rendementsaspect of de verwachte 

levensduur wellicht minder van belang zijn en zal worden geopteerd voor de goedkopere varianten en 

uitvoeringen. Ook de beschikbare ruimte of bouwkundige randvoorwaarden kunnen de keuze sterk 

beïnvloeden. Tenslotte moet ook worden geconstateerd dat ketels veelal via installatiebedrijven of 

aannemers worden aangeschaft waarbij ook de marges die door de installateur worden gehanteerd van 

invloed zullen zijn op de uiteindelijke totale prijs. Op basis van de ketelprijzen alleen kan geen goed 

beeld van de totale kosten worden geschetst. 

3.2 Installatiekosten 
Op basis van de door de ketelleveranciers aangeleverde informatie met betrekking tot zes leverbare 

ketelsystemen in het 1000 kW segment, hebben wij een vragenlijst opgesteld ten behoeve van de 

installatiebedrijven. De 22 geselecteerde bedrijven zijn aangeschreven met gebruikmaking van 

bestaande contactgegevens of door middel van een open informatieverzoek via de info e-mailadressen 

van de betreffende bedrijven. Na bevestiging van bereidheid tot deelname aan het onderzoek zijn de 

vragenlijsten nagezonden. 

Omdat door de drie ketelleveranciers de specificaties in diverse detailniveaus en voorzien van 

verschillende onderdelen- en accessoireslijsten zijn aangeleverd, hebben wij de informatie met 

betrekking tot de ketelsystemen op afzonderlijke bladen in de vragenlijst opgenomen.  
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Het bleek niet eenvoudig om de gevraagde gegevens van de installatiebedrijven te krijgen. Deze 

bedrijven werken op projectenbasis (zeker gelet op de grotere vermogens van de beschouwde 

ketelsystemen) waarbij veelal sprake is van een ‘turn key’ oplevering, niet alleen van de ketelinstallatie 

zélf, maar ook van het daaraan verbonden hydraulische systeem. Dit impliceert dat per project een 

bestek en een begroting worden gemaakt waarbij de verschillende kostenposten met elkaar verweven 

zijn en het hieruit isoleren van de installatiekosten van de ketel(s) zélf vaak moeilijk is. Daarnaast spelen 

de huidige ontwikkelingen m.b.t. de verduurzaming van gebouwen en warmtevoorziening een 

complicerende factor omdat installatiebedrijven nog nauwelijks conventionele ketelinstallaties installeren 

zoals wij van de aangeschreven bedrijven hebben teruggekregen. 

Naast het feit dat het lastig is om in een project de installatiekosten van de ketel(s) zélf te 

onderscheiden van de overige aanleg- en installatiekosten, betekent het werken in grotere projecten ook 

dat naast de installatie tevens de aanschaf van de ketel aan de installateurs wordt overgelaten. Het 

bleek moeilijk om de installatiekosten van de ketel los te koppelen van de begrotingen die normaliter 

door de installateurs worden opgesteld. Hierbij spelen ook de kortingen die door ketelleveranciers aan 

installatiebedrijven wordt aangeboden een rol en die in meer of mindere mate aan de eindafnemer 

worden doorgegeven. Op grond hiervan kan op basis van de (consumenten)prijzen als opgegeven door 

de ketelleveranciers en de uiteindelijke overall installatiekosten (inclusief aanschaf) niet goed worden 

beoordeeld hoeveel de ketel zélf, of de installatie daarvan de eindafnemer heeft gekost. 

Een ander aspect dat de onzekerheid op de aangeleverde installatiekosten vergroot is het feit dat het 

niet mogelijk was om de case die in dit onderzoek als uitgangspunt (aanschaf en installatie van een 1000 

kW ketel) is gehanteerd met voldoende precisie te beschrijven. De situatie waarin de ketels dienen te 

worden ingebouwd heeft bijvoorbeeld een belangrijke invloed op de kosten. Zo is de vraag of de ketel in 

een kelder of op een verdieping van het gebouw moet worden opgesteld van invloed op de inspanning 

die nodig is om de ketel op de bestemde plaats te brengen. Kleinere ketels kunnen nog relatief 

eenvoudig met de dienstliften naar een hogere (of lagere) verdieping worden gebracht, maar bij 

enkelvoudige ketels van rond de 1000 kW zijn vanwege afmetingen en gewicht mogelijk speciale 

hijsvoorzieningen vereist wat kostenverhogend zal werken. Ook de mate van afwerking van een gebouw 

is hierbij van belang; bij een gebouw in aanbouw is het bereiken van bepaalde plaatsen in dat gebouw 

allicht eenvoudiger dan bij een gebouw dat al in gebruik is.  

Wat nog niet eerder aan de orde is gesteld is de vraag of het demonteren en afvoeren van de oude 

ketelinstallatie (indien het inderdaad een 1 op 1 vervanging betreft) ook deel van de installatiekosten 

uitmaakt. Het ontmantelen en afvoeren van de oude systemen zal ook de nodige inspanning en kosten 

met zich meebrengen. Om tot vergelijkbare prijsopgaven te komen is ervan uitgegaan dat 

verwijderingskosten niet zijn inbegrepen in de totale installatiekosten.    

3.2.1 Onze eigen inschatting van de installatiekosten 
Naar aanleiding van ons eerste informatiebezoek hebben 16 van de 22 installatiebedrijven bedankt voor 

deelname aan het onderzoek, of is in het geheel geen reactie ontvangen en van drie andere bedrijven is 

een afzegging ontvangen na bestudering van de aangeleverde vragenlijsten, mede op grond van de 

hierboven genoemde complicerende factoren. Uiteindelijk is dus van drie installatiebedrijven 

prijsinformatie ontvangen. 

Ter aanvulling van de relatief beperkte aangeleverde informatie, is door DNV GL zelf een schatting 

gemaakt van de installatiekosten. Hierbij zijn wij uitgegaan van eigen ervaringen met het installeren van 

cv-ketels in testopstellingen op ons laboratorium en de installatie van het ketelsysteem (1200 kW) in ons 

eigen gebouw. De uit de markt verkregen informatie is hiermee vergeleken. 

Wij zijn voor de zes aangeboden ketelsystemen tot de volgende kostenraming gekomen: 
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Tabel 3-5: Schatting van de installatiekosten 

 

 

 

 

De kosten als getoond in Tabel 3-5 zijn exclusief de kosten voor verwijdering van een eventuele 

bestaande installatie, en exclusief BTW (zie ook Bijlage B).  

Zoals eerder gezegd geven ketelleveranciers soms kortingen op cv-ketels ten opzichte van de 

cataloguswaarde indien die via installatiebedrijven worden aangeschaft. Deze korting kan oplopen tot 

20%. Door eindafnemers, en zeker in grotere projecten, wordt vaak afgedongen op de initiële 

aanbiedingen die door installatiebedrijven worden gedaan. Het resultaat is dat er een korting op de 

totale aanneemsom wordt gegeven. De hoogte van eventuele kortingen is niet op voorhand in te 

schatten. Daarom wordt ervan uitgegaan dat geen kortingen aan eindafnemers worden gegeven en dat 

de uiteindelijke aanneemsom conform de offerte van de aanbieder is; in veel gevallen zal gelet op de 

hoogte van de bedragen sprake moeten zijn van een openbare aanbesteding waardoor onderhandse 

kortingen niet mogelijk zijn, zoals ook door de geraadpleegde eindafnemers is aangegeven. 

Er is door de installatiebedrijven geen opgave gedaan van de winstmarges die worden gehanteerd. In de 

technische- en zakelijke dienstverlening zijn marges van 10% echter gebruikelijk2. 

Gemiddeld bedrijfsresultaat loodgieters en installatiebedrijven: 7,42% 

Als eerste valt op dat in de sector loodgieters en installatiebedrijven een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt 

van 7,42 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,42 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn 

gemiddeld 92,58% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 

48,62%. U kunt de sector loodgieters en installatiebedrijven vergelijken met de gegevens van andere sectoren. 

Hierbij moet worden bedacht dat bovenstaand percentage betrekking heeft op het algehele 

bedrijfsresultaat, waarin ook bedrijfskosten als huisvesting, energie, verzekeringen, vervoer, afschrijving 

op bedrijfsmiddelen enz. zijn inbegrepen, zodat de marges die op de projecten worden genomen ter 

compensatie van indirecte kosten hoger dan de genoemde 7,42% dienen te zijn. Op basis hiervan 

achten wij de aangenomen winstmarge van 10% op een project verdedigbaar. 

De overall projectkosten zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 Offertekosten 

 Projectmanagement kosten 

 Ontwerp- en bestekkosten 

 Bestel- en inkoopkosten 

 Kosten m.b.t. voorschriften en vergunningen 

 Reiskosten 

 Aanvoerkosten 

 Montagekosten 

 Materiaalkosten 

 Kosten van testen en inbedrijfstelling 

 
2 Zie bijvoorbeeld: https://www.firmfocus.biz/nl/intelligence/bedrijfstak/sector-informatie-loodgieters-en-installatiebedrijven.php. 
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Over het algemeen mag worden aangenomen dat het monteren van meerdere ketels in een cascade-

opstelling meer inspanning kost dan het plaatsen en aansluiten van één enkele ketel. Ook zullen de 

materiaalkosten in dat geval hoger liggen omdat de ketels ook onderling met elkaar verbonden dienen te 

worden. In Tabel 4-6 is dat zichtbaar. Ketelleveranciers geven vaak een korting op de bruto prijs van 

ketels en accessoires, die installatiebedrijven voor een deel weer doorgeven aan de eindafnemers, maar 

waarbij wel een zeker percentage als afhandelingskosten door de installateurs wordt ingehouden.  

Op basis van bovenstaande schatting wordt verwacht dat de installatiekosten die aan de eindafnemer in 

rekening worden gebracht tussen ruwweg € 11.237 en € 16.951 zullen liggen. Het is de verwachting 

dat de installatiekosten slechts marginaal zullen oplopen bij ketels met hogere vermogens, zeker in het 

beschouwde bereik tussen het 1000 kW referentievermogen en het daadwerkelijk aangeboden 

ketelvermogen. Bij op- en neerschalen van de kosten met het vermogen rond de 1000 kW door middel 

van (2.1) is dan ook uitgegaan van een kostenexponent met de waarde N=0.  

De van installatiebedrijven ontvangen kostenramingen zijn vergeleken met de hiervoor getoonde initiële 

kostencalculatie die door DNV GL is uitgevoerd. 

3.2.2 Ontvangen prijsinformatie 
In totaal zijn 22 installatiebedrijven aangeschreven met het verzoek aan ons onderzoek mee te werken 

(hoofdstuk 3.2). Hiervan hebben wij van 3 bedrijven informatie mogen ontvangen. Deze informatie 

wordt hieronder besproken. 

3.2.2.1 Installatiebedrijf A 

Van Bedrijf A hebben wij op onze uitvraag een prijsopgave mogen ontvangen voor de installatie van 4 

van de ketelcombinaties die door de ketelleveranciers waren voorgesteld.  

De ontvangen informatie laat zich samenvatten zoals in onderstaande tabel is weergegeven: 

Tabel 3-6: Ketelprijzen en installatiekosten als opgegeven door Bedrijf A 
 

 

 

 

 

 

N.B.: De ketelprijzen in rood betreffen de opgaven die door de leverancier zijn gedaan 

 

Offertekosten 

Door Bedrijf A worden € 564 aan offertekosten begroot wat neerkomt op een inspanning van ongeveer 8 

uur bij een uurtarief van € 70.  

 

Ketel(s) en toebehoren 

De totale kosten van de ketels en toebehoren variëren bij Bedrijf A van € 60.592 tot € 77.340 met een 

gemiddelde van € 66.928 (betrokken op een vermogen van 1000 kW). Om dit bedrag op waarde te 

schatten is het belangrijk te weten wat in deze post precies is inbegrepen. 
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In de post ‘ketel(s) en toebehoren’ zouden normaliter kunnen zijn inbegrepen: 

 De ketel(s); 

 De gasaansluiting (bestaande uit leidingwerk, kranen en koppelingen); 

 Een rookgaszijdige aansluitset (tot aan een eventueel gemeenschappelijk afvoerkanaal); 

 Een waterzijdige aansluitset (leidingwerk, ketelpompen, koppelingen, manometers, ontluchting); 

Het is onduidelijk of hierbij ook de open verdeler, het expansievat, secundaire circulatiepompen, cascade 

regelsystemen, communcatiebussen enz. inbegrepen zijn. De ontvangen prijsopgave was hierover niet 

specifiek. 

Overige materialen 

Door Bedrijf A is een post ‘Overige materialen’ opgegeven. Opmerkelijk is dat van de opgegeven system 

2 t/m 4 de kosten die geen betrekking hadden op de aanschaf van de ketel steeds gelijk zijn. Bovendien 

zijn de opgegeven kosten voor ‘Overige materialen’ aanzienlijk (€ 31.386). Om duidelijk te krijgen wat 

precies in dit bedrag is inbegrepen, hebben wij contact met het bedrijf gezocht.  

Volgens opgave van Bedrijf A zijn bij deze post onder andere inbegrepen de circulatiepompen, een 

rookgasafvoer, een gasleiding naar de vier ketels (die mogelijk geröntgend moeten worden), een 

condenswaterafvoer en de voorraadvaten (2 x 500 liter), afsluiters en elektrische aansluitingen. Indien in 

plaats van twee vaten van 500 liter zou ook een enkel vat van 1000 liter (maar dan inclusief een extra 

warmtewisselaar ofwel TSA) kunnen worden gebruikt wat volgens opgave € 3.000 goedkoper zou zijn. 

Naar onze mening zou het röntgenen van de gasleidingen achterwege kunnen worden gelaten; de druk 

waarbij het gas wordt aangevoerd is normaliter slechts 30 tot 200 mbar, waarvoor een eenvoudige 

lekdichtheidstest zou volstaan. Dit kan al snel een aanzienlijke kostenreductie met zich meebrengen. 

Arbeidsloon 

Als arbeidsloon voor de installatie is circa € 9.500 begroot. Uitgaande van een uurtarief van € 65 zou 

met de installatie circa 150 uur zijn gemoeid. 

 

Overige kosten 

Bij navraag bleek de post ‘Overige kosten’ te bestaan uit ‘ontwerpkosten, projectmanagement en 

dergelijke’ waaronder ook andere kosten met betrekking tot werkvoorbereiding (tekeningen, schema’s, 

bestellingen) en inspecties (lektest, NOx-metingen en inbedrijfstelling) vallen. 

Bovengenoemde kosten leiden opgeteld tot een gemiddelde aanneemsom van € 114.592 (bij 1000 kW 

vermogen). 

3.2.2.2 Installatiebedrijf B 

Van Bedrijf B hebben wij geen ingevuld vragenformulier terugontvangen, maar in plaats daarvan is ons 

een prijsopgave voor de plaatsing van twee ketelsystemen die in het verleden zijn uitgevoerd 

toegestuurd. Het gebruik van referentieprojecten die al wat langer geleden zijn uitgevoerd is binnen 

redelijke grenzen niet bezwaarlijk; er mag worden verwacht dat de ontwikkeling van prijzen van 

ketelsystemen en installatiewerkzaamheden zich in de tijd hebben ontwikkeld volgens de Consumenten 

Prijs Index als opgegeven door het CBS3.  

  

 
3 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table 
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Tabel 3-7: Ontwikkeling van de Consumenten Prijs Index tussen 2010 en 2020 (bron: CBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De door Bedrijf B aangeleverde informatie heeft betrekking op twee projecten die in 2017, 

respectievelijk 2016 zijn uitgevoerd. Het betreft in één geval weliswaar een afwijkende (niet langer 

leverbare) ketel van de zes typen die in onze vragenlijst zijn opgenomen, maar de installatiekosten 

zullen daar niet sterk van afhankelijk zijn.  

Case 1: 2 stuks cv-ketels met een vermogen van 790 kW elk 

In 2017 zijn door Bedrijf B twee ketels met een gezamenlijk vermogen van 1580 kW geplaatst. Wij 

hebben daaromtrent de volgende informatie ontvangen:  
“Betrof een 790 kW ketel, totaal nettoprijs € 80.000 exclusief montage, voorraadvat, expansievat, 

verdeler, pompen”. 

De opgegeven prijs is dus zonder montage en enkele kostbare onderdelen. De specifieke prijs van de 

twee ketels komt dan op 50,6 €/kW ofwel (Tabel 3-7: 1.064 x 50.6 =) 53.8 €/kW geïndexeerd tot 

augustus 2020. Van dezelfde leverancier is ook een prijsopgave gekregen van een ketel uit dezelfde 

serie (922 kW, € 56.018) wat neerkomt op een specifieke prijs van 60,8 €/kW, maar dan inclusief 

bepaalde toebehoren zoals voorraadvat, expansievat, verdeler en pompen. Qua prijsstelling van de ketel 

sec lijkt de opgave van Bedrijf B dus inderdaad te kloppen met de ketelprijzen als opgegeven door de 

leverancier, maar hiermee zijn de installatiekosten (waar het in dit hoofdstuk nu juist om gaat) niet 

gekwantificeerd. De aangeleverde case is in het kader van dit onderzoek derhalve beperkt bruikbaar. 

Toch is de betreffende case in de beschouwingen meegenomen, omdat het een inkijkje biedt in de 

verhouding van de prijs die voor de ketel en de accessoires wordt gevraagd. De prijs voor onderdelen en 

aansluitmaterialen kan in dit geval worden bepaald op 7 €/kW.  

 

Case 2: 2 stuks cv-ketels met een vermogen van 1043 kW elk 

De tweede prijsopgave betreft de levering en installatie van twee ketels met een vermogen van 1043 kW 

elk in een project in 2016. De door ons ontvangen informatie wordt hieronder getoond. 

“Bedrijf B heeft in 2016 een verwarmingsinstallatie van circa 1000 kW geïnstalleerd. Het betreft een 

project waar o.a. 2 stuks CV ketels met elk een nominale capaciteit van 1043 kW. De kostprijs en 

montage van sec deze beide ketels was circa € 72.000 (materiaal) en circa € 7.500 (montage)”. 

Uit het bovenstaande mag worden opgemaakt dat de materiaalkosten per geleverde ketel circa € 72.000 

zijn geweest, hetgeen strookt met de prijs van de betreffende ketel van 1043 kW in Tabel 3-1 

(€ 65.051). Door het installatiebedrijf is klaarblijkelijk een opslag op de kosten van de ketel van circa 10% 

toegepast. Het genoemde totaalbedrag van € 79.500 omgerekend naar 1000 kW en met inachtneming 

van de inflatie zou tegenwoordig uitkomen op € 77.671. 
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De opgegeven montagekosten lijken aan de lage kant te zijn, ook in vergelijking met onze eigen 

kostenschatting als besproken in hoofdstuk 4.2.1 (circa € 13.000). Hierbij moet echter worden 

opgemerkt dat de ketels zijn geïnstalleerd in het kader van een groter project waarbij zeer waarschijnlijk 

ook andere installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Bepaalde overheadkosten zoals voor project 

management, ontwerp, tekeningen, bestellingen enz. konden daarbij over meerdere deelactiviteiten 

worden verdeeld waardoor de kosten die aan de ketelinstallatie zijn toegeschreven lager uitkwamen. In 

dit licht bezien zijn de opgegeven installatiekosten plausibel. Op basis van een inflatiecorrectie van 6.64% 

(Tabel 3-7) tussen 2016 en augustus 2020 zouden de installatiekosten tegenwoordig circa € 7.998 

(afgerond € 8.000) hebben belopen. 

Tabel 3-8: Ketelprijzen en installatiekosten als opgegeven door Bedrijf B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: De ketelprijzen in rood betreffen de opgaven die door de leverancier zijn gedaan 

3.2.2.3 Bedrijf C 

Door Bedrijf C is voor alle zes systemen die door de ketelleveranciers is voorgesteld een prijsopgave 

gedaan, maar slechts als totale aanneemsom zonder verdere verdeling in aanschaf- en installatiekosten.  

De opgegeven kosten worden hieronder samengevat waarbij de kosten van de ketels en toebehoren zijn 

overgenomen van de kostenopgaven die door de ketelleveranciers zijn gedaan (rood weergegeven). 

Tabel 3-9: Prijsopgave door Bedrijf C 

N.B.: De ketelprijzen in rood betreffen de opgaven die door de leverancier zijn gedaan 

 

De door Bedrijf C opgegeven installatiekosten zijn relatief laag met een gemiddelde waarde van             

€ 9.635 waarbij het minimumbedrag zelfs € 292 bedraagt, uitgaande van de door de ketelleverancier 

opgegeven ketelprijs van € 79.708. Het moge duidelijk zijn dat de opgegeven installatiekosten in dit 

geval niet kunnen kloppen, maar omdat nadere informatie ontbrak is het betreffende ketelsysteem 

weggelaten uit de bepaling van de gemiddelde installatiekosten. 

De gemiddelde installatiekosten komen dan uit op € 11.504. 
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3.2.2.4 Conclusies met betrekking tot installatiekosten 

In onderstaande tabel zijn de prijzen die door de installatiebedrijven zijn aangeleverd samengevat. 

Tabel 3-10: Aanneemsommen als opgegeven door installatiebedrijven 

Bron Totale kosten Ketels + toebehoren Installatiekosten 

DNV GL   € 13.129 

Bedrijf A € 114.592 € 66.928 € 47.664 

Bedrijf B € 81.410 € 73.412 € 7.998 

Bedrijf C € 73.824 € 62.320 € 11.504 

Gemiddeld € 89.942 € 67.553 € 20.074 

 

Er kan worden geconstateerd dat de door installatiebedrijven aangeleverde ketelprijzen gemiddeld hoger 

liggen dan de prijzen die door de ketelleveranciers zijn opgegeven (€ 67.553 versus € 65.509), een 

verschil van circa 3,1%. Het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat installatiebedrijven over 

het algemeen een prijsopslag op de ketel(s) en toebehoren toepassen, en doordat er door de 

installatiebedrijven extra materiaalkosten (zoals regelsystemen) in rekening worden gebracht.  

Er kan ook worden geconstateerd dat de totale aanneemsommen als becijferd door de drie installatie-

bedrijven sterk variëren. Hierbij moet worden opgemerkt dat wij de prijsopgave die door Bedrijf A is 

aangeleverd als hoog beoordelen, maar daarentegen zijn de door Bedrijf C aangeleverde prijzen weer 

laag te noemen. De berekende gemiddelde kosten (€ 89.942) worden echter als redelijk beoordeeld, 

hoewel de gemiddelde ketelprijs als opgegeven door de installateurs van € 67.553 vermeerderd met de 

door DNV GL zelf ingeschatte installatiekosten van € 13.129 op een lager bedrag (€ 80.682) uitkomen, 

echter waarbij in de DNV GL-berekening van de installatiekosten mogelijk een onderschatting van de 

overige materiaalkosten is opgetreden. 

De informatie die door de verschillende installatiebedrijven is aangeleverd is nogal uiteenlopend voor wat 

betreft het detailniveau en de totale aanneemsom en installatiekosten. Dit komt voor een goed deel 

voort uit het aanleveren van gegevens die niet nader zijn gespecificeerd. Het was hierdoor vrijwel niet 

mogelijk een goed beeld te krijgen van de kostenposten die enerzijds in de aanschafprijs van de ketels 

zijn inbegrepen en anderzijds van de installatiekosten. Het gebruik van de door ketelleveranciers 

opgegeven aanschafkosten als vertrekpunt bleek beperkt mogelijk omdat installatiebedrijven hierop een 

eigen prijsopslag hanteren.  

De meest uitgebreide informatie is van Bedrijf A ontvangen met een relatief gedetailleerde opsplitsing 

naar de verschillende kostenposten zoals door ons is gevraagd. Aan de andere kant lijken de opgevoerde 

bedragen, vooral ten aanzien van overige materialen en kosten aan de hoge kant in vergelijking met de 

informatie van de andere installateurs. Ook dient te worden geconstateerd dat voor de voorgestelde 

systemen 2 tot en met 4 steeds dezelfde overige en materialenkosten zijn opgevoerd.  

In de installatiekosten die ofwel direct zijn opgegeven, ofwel zijn afgeleid van de totale aanneemsom en 

de door ketelleveranciers aangeleverde ketelprijzen, is een grote spreiding gevonden van € 4.949 tot 

€ 49.206. 

Omdat er geen duidelijke afbakening van de verschillende kostenposten kon worden gemaakt, wordt 

voorgesteld om de installatiekosten niet sec te beoordelen, maar steeds uit te gaan van de door de 

installatiebedrijven opgegeven totale projectkosten. 
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Van de in totaal 11 bruikbare prijsopgaven bedragen de gemiddelde projectkosten € 89.942 met een 

spreiding van € 67.589 tot € 120.378. 

3.3 Informatie van eindafnemers 
Op de websites van sommige ketelleveranciers staat een aantal referentieprojecten. Hieruit zijn 

projecten geselecteerd waarbij het geïnstalleerde vermogen in de orde grootte van 1000 kW is geweest, 

en/of de specifieke toepassing overeenkwam met het doel van deze studie. De ontvangen informatie 

wordt hieronder besproken. 

Van 2 van de 4 aangeschreven eindafnemers zijn reacties gekregen op ons informatieverzoek. Hieronder 

worden de verschillende referentieprojecten afzonderlijk besproken. 

3.3.1 Referentieproject I 

3.3.1.1 Projectbeschrijving 

Ter voorbereiding van een algehele renovatie van een publiek gebouw is de klimaatbeheersings-

installatie van het gebouw in 2016/2017 vroegtijdig vervangen. Het nieuw aangelegde systeem bestond 

uit een 790 kW cv-ketel in combinatie met vier cv-ketels in cascadeopstelling met een vermogen van 

115 kW elk. Daarmee kwam het totale vermogen uit op 1250 kW.  

3.3.1.2 Prijsinformatie 

De betreffende opdrachtgever voor het project, heeft op ons verzoek de open begroting aangeleverd, die 

door het installatiebedrijf dat de opdracht verkregen heeft, is opgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat dit een openbare aanbesteding betrof, maar de offertes van andere aanbieders hebben wij niet 

ontvangen.  

Er is een zeer gedetailleerde begroting aangeleverd waarin alle benodigde materialen, de werkuren en 

kosten door derden zijn opgegeven. In de betreffende aanbieding zijn echter ook de kosten voor een 

koelinstallatie/warmtepomp en de kosten voor verwijderen van de bestaande installatie opgenomen. 

Deze kosten hebben wij buiten beschouwing gelaten, maar tegelijkertijd hebben wij ook een 

kostenreductie toegepast op de zogenoemde ‘bouwplaatskosten’, waaronder bijvoorbeeld werkvoor- 

bereiding, tekeningenbeheer, projectmanagement en overige indirecte kosten vallen. Omdat het totale 

opgesteld vermogen 1250 kW bedroeg hebben wij een prijscorrectie op de ketels toegepast conform 

formule (2.1) waarbij een kostenexponent is toegepast van N=1.101 voor de grote ketel en N=1.176 

voor de 4 kleinere ketels (zie Tabel 3-4). Hoewel een 1000 kW installatie wellicht ook een kostenreductie 

met zich mee zou brengen met betrekking tot aansluit- en bevestigingsmaterialen is hiervoor geen 

correctie toegepast. 

In de begroting is ook een post ‘regelinstallaties’ à € 42.156,97 opgenomen. Er mag worden 

aangenomen dat de voorgestelde installatie is bedoeld voor het regelen van de warmte- en 

koudevoorziening in de definitieve situatie, dat wil zeggen inclusief de warmtepomp en de koelinstallatie. 

In een ketelinstallatie zoals in de onderhavige studie wordt beschouwd, is de benodigde regelinstallatie 

aanzienlijk eenvoudiger en vaak maakt de cascaderegeling al deel uit van het leveringspakket van ketels 

en toebehoren. Wel zal vaak nog een aansluiting op het gebouwbeheerssysteem moeten worden 

gerealiseerd, waarvoor wij een eigen kostenschatting hebben gemaakt van € 5.000. 
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In onderstaande tabel zijn de verschillende kostenposten samengevat. 

 

Tabel 3-11: Prijsopgave ketelvervanging Referentieproject I 

  

 

 

 

 

 

De totale aanneemsom voor de aanschaf en installatie van het ketelsysteem is in 2016 begroot op 

€ 113.652 (met inachtneming van bovengenoemde omstandigheden); indien de prijs van de ketels 

zouden worden betrokken op een vermogen van 1000 kW, zou de totale prijs € 100.847 hebben 

bedragen. Indien rekening wordt gehouden met een CPI van 1.066 vanaf 2016 (Tabel 4-9) dan zou de 

totale prijs van aanschaf en installatie uitkomen op € 107.504- exclusief BTW. Ook nu geldt dat lokale 

omstandigheden invloed kunnen hebben op de totale kosten. Zo is in de offerte bijvoorbeeld een post 

van € 3.000 voor hijs- en transportwerkzaamheden opgenomen, waarbij bijvoorbeeld kan worden 

betwijfeld of in alle gevallen hijswerkzaamheden nodig zullen zijn.  

Op basis van de ontvangen prijsopgave is verder nog de volgende onderverdeling gemaakt (geïndexeerd 

naar 2020). 

Tabel 3-12: Verdeling van kosten 

 Ketelvermogen 

Kostenpost 1250 kW 1000 kW 

Materialen € 98.588 € 84.938 

Installatie € 22.565 € 22.565 

Totaal € 121.153 € 107.503 

3.3.2 Referentieproject II 

3.3.2.1 Projectbeschrijving 

In 2013 is de oude cv-ketelinstallatie van een gebouw vervangen door nieuwe HR-ketels. Naast 6 stuks 

verwarmingsketels met een gezamenlijk vermogen van 642 kW zijn ook 2 ketels geplaatst ten behoeve 

van tapwaterverwarming. Het totaal geïnstalleerde vermogen bedroeg 882 kW. 

Naast de ketel is ook het regelsysteem vervangen.  

3.3.2.2 Prijsopgave 

Van de gebouwenbeheerder is een prijsopgave met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden 

ontvangen aan de hand van een offerte. 

De projectbegroting is in drie delen opgesplitst, te weten: 

 Aanschaf en plaatsing van 6 stuks verwarmingsketels:   €  51.500 

 Aanschaf en plaatsing van 2 stuks tapwaterketels + voorraadvat: €  45.000 

 Aanschaf en plaatsing van een nieuw regelsysteem:   €    3.500 

Totale prijs:        € 100.000 
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Aangezien het totale opgestelde vermogen 882 kW is dienen de kosten van de ketels te worden 

opgeschaald conform formule (2.1) tot 1000 kW, maar de installatiekosten worden verondersteld niet 

toe te nemen met de (beperkte) verhoging van het vermogen. Dit geldt ook voor het regelsysteem 

waarvan de kosten niet afhangen van de grootte van de ketel (althans niet over het verschil tussen 1000 

en 882 kW). Voor het opschalen van de ketelkosten is een waarde van N=1.176 aangehouden op basis 

van de waarde die voor kleinere ketels is afgeleid (Tabel 3-4). 

De huidige prijzen van de ketels zijn bekend, om deze naar het prijsniveau van 2013 terug te rekenen 

kan gebruik worden gemaakt van de CPI’s in tussenliggende jaren (Tabel 3-7). Op dit moment (2020) 

gelden de volgende prijzen (bron: bekende technische groothandel): 

 6 stuks cv-ketels:   6 x € 4.214   € 25.284 

 2 stuks warmwaterketels:  2 x € 19.589   € 39.178 

 300 liter voorraadvat:   1 x € 1.915   €   1.915 

 

Daarnaast dienen ook nog toebehoren zoals een open verdeler, expansievaten en aansluit- en 

bevestigingsmaterialen te worden aangeschaft, zodat de totale kosten met circa 20% zullen toenemen. 

De totale huidige aanschafprijs komt daarmee op € 79.652. Rekening houdende met een inflatiecorrectie 

van 14% in de jaren tussen 2013 en 2020 (als afgeleid van Tabel 4-9), zouden de totale materiaalkosten 

in 2013 € 69.870 hebben bedragen. Dat wil zeggen dat voor installatie en het regelsysteem in 2013 

€ 31.130 is gerekend. Aangezien in deze kosten ook de verwijdering van de oude ketels was inbegrepen, 

zullen de installatiekosten voor het nieuwe systeem ca. € 25.000 zijn geweest. Dit kon op basis van de 

aangeleverde informatie echter niet worden geverifieerd. 

Vanaf hier kan de onderverdeling van aanschaf- en installatiekosten en toegerekend naar een vermogen 

van 1000 kW als volgt weer worden opgebouwd: 

 

2013: 

 Verwarmingsketels:   6 x € 3.696   € 22.176 

 Warmwaterketels:   2 x € 17.191   € 34.382 

 300 liter voorraadvat:   1 x € 1.680   €   1.680 

 Overige toebehoren:   20%    € 11.645 

Totaal ketels en materialen (circa)     € 69.870 

 

In 2020 zouden deze ketels en materialen na inflatiecorrectie (14%) € 79.652 hebben gekost. Omdat de 

prijs echter nog steeds betrekking heeft op 882 kW, komt deze na opschaling tot 1000 kW (met 

N=1.176) uit op € 92.326. Hierbij dienen dan nog de (geïndexeerde) kosten van het regelsysteem te 

worden opgeteld (€ 3.990) die echter niet voor de hogere capaciteit van 1000 kW hoeven te worden 

gecorrigeerd. Hiermee komen de totale materiaalkosten uit op € 96.316. 

 

De installatiekosten bedroegen in 2013 circa € 25.000 hetgeen in 2020 na inflatiecorrectie € 28.500 zou 

zijn geweest. Omgerekend naar het huidige prijsniveau en opgeschaald naar een vermogen van 1000 

kW zou de totale aanneemsom dan uitkomen op € 124.816. 
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3.4 Conclusies met betrekking tot eindafnemerskosten 
In onderstaande tabel zijn de kosten van eindafnemers in de twee referentieprojecten samengevat 

 

Tabel 3-13: Kosten van referentieprojecten 

 Totale kosten Ketels + toebehoren Installatiekosten 

Referentieproject I € 107.503 € 84.938 € 22.565 

Referentieproject II € 124.817 € 96.317 € 28.500 

Gemiddeld € 116.160 € 90.627 € 25.533 

 

Opvallend is de hoge gemiddelde aanneemsom van € 116.160 (bij 1000 kW vermogen en geïndexeerd 

naar 2020). Dit wordt vooral veroorzaakt door de fors (34%) hogere prijs van ketels en toebehoren in 

vergelijking met de gemiddelde prijs die door installatiebedrijven is opgegeven. De gemiddelde 

installatiekosten komen echter redelijk goed overeen met de prijzen van de installatiebedrijven. 

Uit de gedetailleerde offertes blijkt dat naast de ketels zélf, die overigens in de orde grootte van de 

opgave van de ketelleveranciers zijn geprijsd, vooral hoge kosten zijn gemaakt voor leiding- en 

aansluitmaterialen. Ook was sprake van een relatief hoog aandeel ‘bouwplaatskosten’ die, zelfs na het 

weglaten van de voor deze studie overbodige kosten nog altijd een bedrag van ruim € 9.000 

vertegenwoordigen. Op basis van een nadere beschouwing van de resterende kosten moet echter 

worden geconcludeerd dat de opgevoerde kostenposten inderdaad aan de orde zijn bij grotere projecten, 

maar dat de gehanteerde bedragen in totaliteit aan de hoge kant zijn.  

Ten opzichte van de ketelprijzen die door de ketelleveranciers en ook de installatiebedrijven zijn 

opgegeven valt aan de gespecificeerde offertes op dat de kosten onder de post ‘verwarmingsinstallatie’, 

de ketels plus toebehoren en (overige) aansluitmaterialen, hoog zijn. In deze post is echter een groot 

aantal materialen en onderdelen opgenomen die elk hun eigen functie hebben en hoewel soms niet per 

sé noodzakelijk, toch vaak worden geïnstalleerd om de werking van de ketelinstallatie te optimaliseren. 

Zo zijn in één geval bijvoorbeeld frequentiegeregelde circulatiepompen toegepast om het 

elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te beperken, maar hieraan hangt een prijskaartje. De 

investeringskosten (CAPEX) worden daardoor verhoogd, maar de jaarlijkse operationele kosten (OPEX) 

zullen lager uitvallen. Of dergelijke maatregelen rendabel zijn zal per project afzonderlijk moeten worden 

bepaald. Zoals eerder is aangegeven wordt de keuze hierin vaak ingegeven door het beschikbare budget 

of persoonlijke voorkeuren. Dit brengt echter met zich mee dat zich een flinke spreiding kan voordoen in 

de totale kosten van verschillende projecten. Wij achten de beschouwde praktijkcases echter zodanig 

realistisch dat de praktijkcases onverkort in de bepaling van de gemiddelde projectkosten zijn 

meegenomen.  
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4 OVERALL BEOORDELING VAN PRIJZEN EN KOSTEN 
 

Uit de markt is informatie verkregen die bestaat uit de prijzen van ketels en toebehoren, de 

installatiekosten, en prijsopgaven van eindafnemers. Een complicerende factor is echter dat de door de 

verschillende partijen aangeleverde informatie overlappingen vertoont, zodat het bijzonder moeilijk is 

om uit de aangeleverde prijsinformatie de volledige projectkosten af te leiden. 

Het meest betrouwbaar qua prijsopgave zijn de in de praktijk gerealiseerde projecten omdat deze een 

indruk geven van de werkelijk gemaakte kosten. Echter, in de kosten van dergelijke gerealiseerde 

projecten zijn mogelijk ook werkzaamheden opgenomen die in deze studie juist zijn uitgesloten, zoals 

het verwijderen en afvoeren van bestaande ketelinstallaties en/of het doorvoeren van bouwkundige 

aanpassingen aan het gebouw, respectievelijk de opstellingsruimte. 

Van installatiebedrijven is prijsinformatie ontvangen die is gebaseerd op meestal een ruwe schatting van 

de omvang van de benodigde werkzaamheden en materialen. Kosten van ketelaccessoires en aansluit- 

en bevestigingsmaterialen hangen sterk af van de omstandigheden in de opstellingsruimte; zijn hierin 

bijvoorbeeld nog andere installaties ondergebracht waarmee bij de plaatsing van ketels en het leggen 

van leidingen en kabels rekening moet worden gehouden? Dit zal ook een weerslag hebben op de 

benodigde arbeidsuren. Aan de andere kant moest de casebeschrijving in de uitgestuurde 

vragenformulieren eenvoudig worden gehouden om de drempel voor installateurs om op onze uitvraag 

te reageren zo laag mogelijk te houden. Installateurs hebben op basis van hun ervaring mogelijk al met 

veel additionele kostenposten in hun prijsopgaven rekening gehouden. 

De prijzen van ketels en toebehoren kunnen door de leveranciers nauwkeurig worden opgegeven omdat 

het catalogusprijzen betreffen die goed vastliggen. Een onzekere factor is echter de korting die aan de 

installatiebedrijven worden gegeven. Eén fabrikant heeft aangegeven een zekere korting te geven, maar 

navraag hieromtrent bij de overige fabrikanten heeft geen nadere informatie opgeleverd. Bovendien is 

het ook onbekend of en hoe installatiebedrijven de kosten van de ketels en materialen aan hun klanten 

doorberekenen. Er kan een opslag op worden geheven, maar de hoogte daarvan is onbekend en kan van 

bedrijf tot bedrijf en/of van geval tot geval verschillen. Er is ook geen goede scheiding te maken tussen 

de kosten van de ketels zélf, de toebehoren als open verdelers, pompen en aansluitsets, en de aansluit- 

en bevestigingsmaterialen die door installateurs nog apart in rekening worden gebracht. 

Ten aanzien van de prijzen van ketels en toebehoren lijkt er een verschil te bestaan tussen de bronnen 

die zijn geraadpleegd, en wel als volgt op basis van de gemiddelde prijzen bij 1000 kW: 

 Ketelleveranciers: € 65.506 

 Installateurs:  € 67.553- 

 Eindafnemers:  € 90.627 

 

Op grond van de weinige informatie die is ontvangen, kan niet worden geconcludeerd dat dit een 

structurele ontwikkeling is, maar het lijkt erop dat de doorberekende prijzen richting de eindafnemer 

oplopen. Hierbij moet ook worden bedacht dat de prijzen die aan afnemers worden gerekend de 

daadwerkelijke kosten het best representeren, zeker indien wordt meegewogen dat in de praktijk nog 

extra voorzieningen worden ingebouwd die de werking van de ketelinstallatie verbeteren. Indien uit 

bovenstaande tabel de gemiddelde ketelprijs wordt berekend komt deze uit op € 74.562.  

Dit is € 70.632 indien alle kostenopgaven van individuele ketelsystemen afzonderlijk worden beschouwd. 
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Zoals eerder gezegd zijn de prijzen van de ketels zoals die door de fabrikanten zijn opgegeven zeer 

bruikbaar voor een beoordeling van de prijsopslagen die door installatiebedrijven worden gehanteerd, 

maar de uiteindelijke overall kosten worden vooral bepaald door de installatiebedrijven, dus inclusief de 

overige materiaalkosten, arbeidsuren en eventuele diensten van derden. 

In onderstaande tabel zijn de kosten die door installatiebedrijven opgegeven, aangevuld met de kosten 

uit te twee referentieprojecten. 

 

Tabel 4-1: Berekening van de gemiddelde installatiekosten (1000 kW) 

Bron Totale kosten Ketels + toebehoren Installatiekosten 

DNV GL   € 13.129 

Bedrijf A € 114.592 € 66.928 € 47.664 

Bedrijf B € 81.410 € 73.412 € 7.998 

Bedrijf C € 73.824 € 62.320 € 11.504 

Referentieproject I € 107.503 € 84.938 € 22.565 

Referentieproject II € 124.817 € 96.317 € 28.501 

Gemiddeld € 100.429 € 76.783 € 23.646 

 

Zoals in Tabel 4-1 is te zien komt de gemiddeld overall prijs in dat geval uit op € 100.429. 

Er zij nogmaals benadrukt dat de werkelijke kosten sterk zullen afhangen van de gekozen 

ketelconfiguratie (enkele ketel versus cascadesysteem), de toepassing (aandeel ruimteverwarming 

versus tapwaterbehoefte), de situatie ter plaatse (locatie van de opstellingsruimte, grootte van de ruimte, 

aanwezigheid van andere installaties, staat van afbouw van en bereikbaarheid van het gebouw, enz.). 

Ook de mate van integratie met andere warmtesystemen zoals warmtepompen kan een complicerende 

factor zijn. Wij schatten derhalve dat de totale kosten kunnen variëren van € 75.000 tot € 130.000 met 

kans op uitschieters naar boven toe. 
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5 CONCLUSIES 
 

Uit het verloop van dit onderzoek en de verkregen resultaten kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

1. Het aantal leveranciers van gasketels met hogere vermogens is in Nederland (zeer) beperkt. 

2. Tegenwoordig worden nog relatief weinig 1 op 1 ketelvervangingen (althans bij grotere 

vermogens) gedaan; vaak betreft het projecten waarbij naast de conventionele gasketels ook 

andere verwarmingsconcepten worden geïnstalleerd; hierdoor worden de kosten van de 

gasketels sec gemaskeerd. 

3. Uit de terugontvangen informatie is gebleken dat het aantal keteltypen dat (al of niet in cascade 

geschakeld) het gevraagde vermogen kan leveren beperkt is. Daarbij komt dat door de 

ketelfabrikanten zeer regelmatig nieuwe types worden uitgebracht met net iets andere 

vermogens of specificaties, waardoor ook de prijzen in de tijd kunnen verlopen.  

4. Voor installatiebedrijven was het beoordelen van de aangeleverde case en het vertalen naar 

daadwerkelijke installatiekosten moeilijk vanwege hun ervaringen dat de kosten van project tot 

project sterk kunnen variëren, afhankelijk van de aangetroffen situatie. Het was waarschijnlijk 

hierom dat de bereidwilligheid onder installateurs om mee te werken aan ons onderzoek gering 

was. 

5. Er zijn van 2 aangeschreven eindafnemers reacties ontvangen die een goed beeld geven van de 

kostenstructuur. 

6. De prijzen van ketels kunnen relatief nauwkeurig worden vastgesteld aan de hand van de 

ontvangen informatie van ketelleveranciers. De gemiddelde prijs (1000 kW inclusief korting aan 

installatiebedrijven) bedraagt € 65.506 maar de kosten van de ketels lijken op het niveau van 

installateurs en eindafnemers op te lopen. 

7. De totale aanschaf- en installatiekosten zoals afgeleid uit de ontvangen prijsinformatie van de 

installatiebedrijven en eindafnemers bedragen gemiddeld € 100.429 met een spreiding tussen 

€ 80.000 en € 130.000 waarbij uitschieters verder naar boven niet kunnen worden uitgesloten. 
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BIJLAGE A: UITGESTUURDE VRAGENLIJSTEN 

A.1: Vragenlijst voor ketelleveranciers 

A.2: Vragenlijst voor installatiebedrijven 
De van ketelleveranciers ontvangen informatie 

qua typenamen en de bijbehorende lijst met 

onderdelen zijn voor elk van de zes 

beschouwde ketelinstallaties aan de 

installateurs verstrekt. In totaal zijn op deze 

wijze dus zes mogelijke ketelsystemen 

voorgesteld. 
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BIJLAGE B: INITIËLE CALCULATIE INSTALLATIEKOSTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


