
Berekening pelletketel 
 
Met een pelletketel kan men volledig los van gas. Dat betekent dat men ook bespaart 
op vastrecht- en netwerkkosten. Omdat iedere netbeheerder eigen prijzen hanteert, 
gaan we in de berekening uit van een minimumbedrag van 200 euro dat hiermee per 
jaar wordt bespaard. 
 
De besparing voor pelletketels is als volgt berekend: 
 

• Een gemiddelde woning verbruikt 1500 m3 aan gas. Met een gemiddeld 
gastarief van 0,76 euro per m3 (Bron: HEPI) bedragen de totale kosten 
hiervoor 1140 euro per jaar.  

• Vervolgens nemen we de cijfers van Milieu Centraal als uitgangspunt. Milieu 
Centraal raamt de kosten van een pelletketel op ca 8850 euro incl. installatie. 
Met subsidieaftrek is dat 7600 euro.  
o Milieu Centraal trekt een gasverbruik van 1700 m3 van een HR-ketel 

gelijk aan 3860 kg houtpellets bij een biomassaketel/pelletketel. Het 
benodigd aantal houtpellets bij 1500 m3 is dan  
▪ (1500/1700) x 3860 = 3405,88  
▪ Bij een pelletprijs van 0,31 euro per kg bedragen de stookkosten 

1055,82 euro 
 
Gaan we uit van een jaarlijkse prijsstijging voor gas van 3%, dan zijn de jaarlijkse 
kosten hiervoor: 

 
 

Trekken we vervolgens de stookkosten van de pellets daarvan af, dan is de jaarlijkse 
besparing (met inachtneming van het bedrag dat men bespaart door het wegvallen 
van kosten voor het netwerk en het vastrecht) als volgt (zie rechterkolom): 
 
 

https://www.energievergelijk.nl/nieuws/nederlandse-stroom-en-gasprijs-behoort-tot-hoogste-europa
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/pelletkachel-of-biomassaketel/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/pelletkachel-of-biomassaketel/


 
 
Die besparing over de looptijd (met aftrek van stookkosten pellets en de besparing op 
het wegvallen van de vastrecht- en netwerkkosten) wordt in de grafiek cumulatief 
over de totale looptijd weergegeven (zie rechterkolom). 
 
Blijft de gasprijs (en ook de pelletprijs) ongewijzigd, dan geldt voor de jaarlijkse 
besparing de volgende berekening: 284,18 euro * de looptijd in jaren.  
 
 

Berekening pelletkachel 
 

Met een pelletkachel alleen kan men niet volledig los van gas. Dat betekent dat men 
niet bespaart op vastrecht- en netwerkkosten à 200 euro per jaar. 
 
Gebruikt men een pelletkachel als hoofdverwarming in de woonkamer, dan bespaart 
dat gemiddeld genomen circa 40% aan gas.  
 
De gemiddelde kosten voor een pelletkachel inclusief rookgaskanaal met 
subsidieaftrek, ramen we op 3500 euro (dat is inclusief 500 euro subsidie), naar 
cijfers van Pricewise.   
 
Net als bij de berekening voor de pelletketel, gaan we hier uit van de volgende 
verbruikscijfers van een gemiddelde woning: 1500 m3 aan gas, met een gastarief van 
0,76 euro per m3 (Bron: HEPI). 
 
Het gasverbruik bedraagt met een pelletkachel dus 0,6 x 1500 m3 = 900 m3. De 
kosten voor het gasverbruik zijn in jaar 1 dan 900 m3 x 0,76 euro per m3 = 684 euro. 
 
Bij de berekening gaan we ook uit een 40% lager verbruik aan pellets dan bij 
pelletketels het geval is ➔ 3405,88 is het benodigd aantal kg bij een verbruik van 

https://www.pricewise.nl/duurzame-energie/pelletkachel/
https://www.energievergelijk.nl/nieuws/nederlandse-stroom-en-gasprijs-behoort-tot-hoogste-europa


1500 m3 aan gas bij pelletketels. Dit aantal kg x 0,6 = 2043,528 kg aan pellets voor 
pelletkachels. Bij een pelletprijs van 0,31 euro p/kg is dat: 633,49368 euro 
 
De kosten voor het gasverbruik minus de kosten voor het gebruik van pellets in jaar 1 
zijn dan 50,50632 euro.  
 
Bij een gelijkblijvend gastarief en pellettarief, is de berekening m.b.t. de gehele 
looptijd simpel, namelijk: 50,50632 * looptijd in jaren.  
 
Bij een jaarlijkse prijsstijging van gas van 3% (en een gelijkblijvend pellettarief) zijn 
de kosten voor het gasverbruik als volgt: 
 

 
 
De verschillen zijn echter groot wanneer er bij de cumulatieve besparing wel of geen 
sprake is van een jaarlijkse stijging van de gasprijs:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Berekening warmtepomp 

 
 
Met een warmtepomp kan men volledig los van gas. Het stroomverbruik van een 
gemiddelde woning bedraagt 3600 kWh bij een stroomverbruik van 0,23 euro per 
kWh (zoals bij de eerdere berekeningen ook het geval was).  
 
De gemiddelde kosten voor een lucht-water warmtepomp inclusief installatie en met 
subsidieaftrek, ramen we op 7725 euro, naar cijfers van Warmtepomp-weetjes.nl.  
 
Met een warmtepomp van Gasvrij stijgt het stroomverbruik met 15% om in de 
volledige energiebehoefte uit gas te kunnen voorzien. We gaan in de berekening dus 
uit van een stroomverbruik van 4140 kWh. 
 
Daarbij hanteren we een gasverbruik van 1500 m3, welke de warmtepomp 
volledig opvangt (met een tarief van 0,76 euro per m3). (In jaar 1 bedragen de kosten 
die men normaliter aan gas kwijt is, dus 1140 euro)   

https://warmtepomp-weetjes.nl/extra/warmtepomp-prijs/


 
 
 

 
 
*) Toelichting berekening:  

• Gasverbruik bij 1500 m3 bij m3-prijs van 0,76 euro = 1140 euro. 

• Stroomverbruik 3600 kWh bij kWh-prijs van 0,23 euro = 828 euro. 
• Stroomverbruik 4140 kWh bij kWh-prijs van 0,23 euro = 952,20 euro. 

• De toename van de prijs voor het stroomverbruik bedraagt dus 124,20 euro 
(=952,20 - 828). Dit tarief wordt elk jaar in mindering gebracht bij de totale 
besparing voor het wegvallen van gas; 1140 (in jaar 1) – 124,20 = 1015,80. 

• Daarbovenop komt de besparing op netwerk- en vastrechtkosten van 200 euro 
= 1215,80 euro in het eerste jaar.  

 
**) Toelichting berekening:  

• Gasverbruik in jaar 2 bedraagt nog steeds 1500 m3, maar bij een m3-prijs van 
0,7828 (= 0,76 * 1,03), komen de kosten hiervoor uit op 1174,2 euro. 

• In alle jaren hierop volgend blijft het stroomverbruik en de daarmee gepaard 
gaande kosten in deze berekening hetzelfde. Ergo, het surplus aan stroom 



(+15%) bedraagt nog steeds 124,20 euro. Kijken we naar jaar 2, dan geldt voor 
de besparing over dat jaar: 1174,2 – 124,20 = 1050 euro + besparing netwerk- 
en vastrechtkosten = 1250 euro.  

 
In alle hierop volgende jaren geldt hetzelfde principe v.w.b. de jaarlijkse besparing.  
 

 
Berekening zonneboiler 

 
 
Een zonneboiler vervangt gemiddeld 270 m3 van de energiebehoefte. Met een 
zonneboiler alleen kan men niet volledig los van gas. Je bespaart dus niet op de 
vastrecht- en netwerkkosten à 200 euro per jaar. 
 
We nemen de cijfers van Milieu Centraal als uitgangspunt. Milieu Centraal raamt de 
kosten van een zonneboiler op 3500 euro inclusief installatie. Na subsidieaftrek is dat 
2400 euro.  
 
270 m3 aan gas staat gelijk aan een tarief van 205,20 euro bij een gastarief van 0,76 
euro in jaar 1. Blijft het gastarief ongewijzigd, dan bespaart een warmtepomp jaarlijks 
ditzelfde bedrag vermenigvuldigd door de looptijd in jaren.  

 
 
*) Toelichting berekening:  
 
Om inzicht te krijgen in de cumulatieve besparing bij een jaarlijkse prijsstijging van 
3% wordt, geldt:  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler/


 
de besparing in euro uit het voorgaande loopjaar * 1,03  
de besparing in euro uit het voorgaande loopjaar          + 
------------------------------------------------------------------- 
cumulatieve besparing in euro over beide loopjaren 
 
 
besparing loopjaar 1 = 205,20 euro * 1,03 = 211,36 
besparing loopjaar 1 = 205,20 euro       + 
------------------------------------------------------------------ 
416,56 
 
In alle hierop volgende jaren geldt hetzelfde principe wat betreft de jaarlijkse 
besparing.  
 
 

 
 


