
In samenwerking met: 

Informatiepakket CV Inregelen 

Beste lezer,

Veel CV-installaties staan verkeerd ingeregeld. Soms merkt u daar wat van, maar vaak ook niet. In een 

goed ingeregeld systeem draait de CV-ketel zo efficiënt mogelijk en wordt de warmte gelijkmatig in de 

woning verdeeld. 

U kunt met een goed ingeregelde CV-installatie gemiddeld 10% besparen op uw stookkosten. Met 

aardgas als grootste onderdeel van uw totale energierekening kan dat op jaarbasis aanzienlijk schelen. 

U bespaart geld en spaart het milieu. 

Om u daarbij te helpen organiseert de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Regionaal 

Energieloket en de firma CV Tuning uit Nijmegen een actie rondom het inregelen van de CV-installatie. 

Let op: omdat er maar beperkte capaciteit is dit najaar kunnen we misschien niet iedereen helpen. In 

dat geval wordt de actie begin 2021 herhaald. 

Over het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Het is ons doel 

om woningeigenaren te informeren over duurzame maatregelen voor de woning en hen te ondersteunen 

bij het treffen van maatregelen. Wij werken in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Heeft u alvast een vraag? Bel of mail het Regionaal Energieloket gerust!

Andre van de Bovenkamp
Projectmanager Regionaal Energieloket

088 525 4110
projecten@regionaalenergieloket.nl
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Uw CV installatie
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Een CV (Centrale Verwarming) bestaat uit de warmte opwekker (HR-ketel), de warmte afgifte 

(radiatoren en/of vloerverwarming) en de thermostaat. Veel CV installaties zijn niet goed ingeregeld, 

waardoor het systeem niet optimaal presteert. 

Als uw CV niet goed ingeregeld is dan kan dat tot een aantal problemen leiden. Een deel daarvan 

merkt u omdat het onbehaaglijk is in huis en een deel daarvan blijft onopgemerkt. De drie 

belangrijkste problemen:

1. De CV ketel draait niet efficiënt, waardoor u onnodig veel gas verbruikt. 

2. Sommige radiatoren worden heel warm, anderen minder. 

3. Onwenselijke temperatuurverschillen tussen verschillende kamers en vertrekken. 

Voordelen van een goed ingeregelde CV installatie

1. Besparing op uw gasrekening. Uw ketel werkt met een optimaal rendement. U bespaart in de 

regel 10% t.o.v. een niet geoptimaliseerde installatie. Dit scheelt daarmee in veel gezinnen al 

snel €100 per jaar. 

2. Comfort in huis. Uw radiatoren staan goed afgesteld. De temperatuur in huis is gelijkmatig 

verdeeld. 
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Uw CV beter inregelen

Inschrijving

U kunt zich via de website van Regionaal Energieloket inschrijven voor de actie. 

Let op: er is beperkte capaciteit beschikbaar van de installateur. 

Digitaal woningdossier aanmaken (€55,-)

U ontvangt een e-mail met een link. Via die link wordt u uitgenodigd een online 

Woningdossier aan te maken op de website van CV Tuning. Het Woningdossier 

is het startpunt van het verbetertraject en bevat de door uzelf gegeven 

antwoorden en andere informatie over de installatie, zoals bijv. foto’s. Het 

dossier breidt zich vanzelf uit met een over-en-weer lopende correspondentie: 

vragen van u, en antwoorden/advies van ons. Nadat u een woningdossier heeft 

aangemaakt krijgt u advies: 

● Of de installatie wel/niet inregelbaar is 

● Wat u zelf aan aanpassingen kunt doen

● Wat het besparingspotentieel is

Als u de CV installatie ook daadwerkelijk laat inregelen dan krijgt het bedrag 

voor het digitale Woningdossier als korting op het inregelen. 

Thuis inregelen (circa €250 tot €400)

Als blijkt dat uw installatie inregelbaar is, dan kunt u een afspraak maken met 

CV Tuning. Zij komen bij u thuis om de installatie in te regelen. Dit kost vaak drie 

tot vier uur. De kosten hiervan verschillen, omdat dit afhankelijk is van uw 

situatie. Maar houdt rekening met €250 tot €400. U kunt zelf een 

kosteninschatting maken door een kijkje te nemen op de website van CV 

Tuning. Er staat ook een online calculator waarbij u de prijs zelf kunt berekenen. 

Genieten en besparen!

Een goed ingeregelde installatie bespaart zo’n 10% op uw stookkosten. 
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https://www.cvtuning.nl/homepage-cv-tuning/woning/Inregelen
https://www.cvtuning.nl/homepage-cv-tuning/woning/Inregelen
https://service.cvtuning.nl/calculator/dienst/


In samenwerking met: 

4

Veilig werken in tijden van Corona

De adviseur van CV Tuning werkt volgens de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en Bouwend 

Nederland. Het is binnen die richtlijnen mogelijk om veilig en verantwoord werkzaamheden in huis uit 

te voeren.

Om uw gezondheid en die van de medewerkers van CV Tuning te beschermen, zijn hier wel een aantal 

voorwaarden aan verbonden:

● U vertoont zelf geen klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Is dat wel het 

geval? Neemt u alstublieft direct contact op met CV Tuning om de afspraak te verzetten.

● U bent niet in contact geweest met een patiënt waarvan bekend is dat die besmet is met het 

coronavirus. Is dat wel het geval? Neemt u alstublieft direct contact op met CV Tuning om de 

afspraak te verzetten.

● De medewerker van CV Tuning vertoont geen klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 

of koorts en/of is niet in contact geweest met een patiënt waarvan bekend is dat die besmet is 

met het coronavirus. Is dat wel het geval? Dan belt CV Tuning  u voorafgaand aan de afspraak 

om deze te annuleren. Er wordt dan in goed overleg naar een oplossing gezocht.

● Tijdens de afspraak houdt u beide ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar.

Voelt u zich ondanks bovenstaande maatregelen niet prettig bij een woningopname bij u thuis? Dan 

kan de adviseur ook alleen een technische schouw bij u thuis uitvoeren en deze later telefonisch 

toelichten in plaats van ter plekke. Let wel, u ontvangt de maatwerkofferte dan niet direct tijdens de 

woningopname, maar iets later.

Heeft u vragen of zorgen? Neemt u gerust contact op met het Regionaal Energieloket via telefoon 

(088 525 4110) of mail (projecten@regionaalenergieloket.nl). 

https://www.bouwendnederland.nl/media/6207/werkzaamheden-in-en-om-het-huis.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/media/6207/werkzaamheden-in-en-om-het-huis.pdf

