
WIJKPALEIS 
PADDEPOEL
..is een gezellige groene bewonersplek in 
Winkelcentrum Paddepoel naast de dierenwin-
kel. Het wijkpaleis bestaat sinds januari 2022 
voor iedereen die mee wil helpen de wijk een 
stukje mooier te maken. Iedere donderdag- 
avond zijn we hier te vinden tijdens het energie 
spreekuur van 18:00 tot 20:00 uur. 

ADRES
Dierenriemstraat 242
9742 AN Groningen

Kom dan naar ons energie spreekuur: 
iedere donderdag avond 18.00 – 20.00 
in het Wijkpaleis.

HEEFT U MEER VRAGEN 
OF HULP NODIG?

CV KETEL 
VERVANGEN

Paddepoel krijgt de komende jaren (vanaf 
2025) in delen een warmtenet. Dit kan 
invloed hebben op uw plannen om uw 
huis te verduurzamen. 

Om verstandige keuzes te maken en 
dubbele kosten te vermijden geven wij 
onafhankelijke informatie en bruikbare 
tips.

ONAFHANKELIJKE TIPS 
EN INFORMATIE

www. pa d d e p o e l e n e rg i e k . n l

PADDEPOEL
ENERGIEK
..is een groep energieke wijkbewoners die 
samen hun wijk duurzamer willen maken. In 
2012 vonden ze elkaar in een vereniging van 
huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag 
om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te 
verduurzamen. Wat begon met zo’n 30 deelne-
mende huiseigenaren is uitgegroeid tot een 
initiatief voor heel Paddepoel. 

Paddepoel Energiek heeft zijn hoofddoel 
helder voor ogen: Paddepoel moet in 
2035 een energieneutrale wijk met eigen 
energieopwekking zijn.

Ook een spoedcursus ‘Hoe maak ik mijn 
huis duurzaam’? Kom langs bij de energie-
coaches van Paddepoel Energiek. 

ENERGIECOACHES



WAAR KAN IK EEN
KETEL HUREN?
De meeste grote energiebedrijven (Essent, 
Vattenfall, etc.) hebben aanbiedingen voor het 
huren van Cv-ketels. Organisaties als de Consu-
mentenbond helpen ook bij het kiezen van een 
geschikte ketel voor uw huis, door verschillende 
installateurs in het land te verenigen en ketels 
aan te bieden via het Collectief CV-ketel: 

www.cvketelcollectief.
consumentenbond.nl/wizard

HOE LANG DUURT HET VOORDAT 
DE HUUR- KETEL GEÏNSTALLEERD 
KAN WORDEN?

Dit is afhankelijk van de aanbieder. De gemiddel-
de wachttijd is een paar weken voordat de ketel 
daadwerkelijk geplaatst wordt. Wel hebben 
aanbieders vaak spoedprocedures in het geval 
uw ketel kapot is.

HOEVEEL TIJD KOST HET OM DE 
OUDE KETEL TE VERVANGEN MET 
DE LEASE KETEL?

Gemiddeld kost het 4 uur om de oude ketel te 
verwijderen en de nieuwe lease ketel te 
plaatsen, zulks afhankelijk van extra werk,      
bijvoorbeeld in het afvoerkanaal.

Ja, de monteur neemt de oude ketel mee 
en laat uw huis keurig achter.

NEEMT DE MONTEUR MIJN 
OUDE KETEL OOK MEE?

Een Cv-ketel huurt u voor 25 tot 45 Euro 
per maand, afhankelijk van de aanbieder 
en (het vermogen van) de ketel. 

Hierbij inbegrepen zitten ook de jaarlijkse 
onderhoudskosten. De installatiekosten 
zijn hier niet bij inbegrepen, maar liggen 
wel lager dan wanneer u een ketel heeft 
gekocht. Reken op zo’n 300 Euro.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

IS UW KETEL AAN 
VERVANGING TOE?
Als u uw woning laat aansluiten op het warmten-
et heeft u geen Cv-ketel meer nodig. Als u nu 
een oude ketel heeft die aan vervanging toe is, 
kunt u overwegen uw ketel te huren in plaats 
van aan te schaffen. 

Hiermee vermijdt u hoge aanschaf- en onder-
houdskosten. Bovendien kunt u bij veel aanbie-
ders kosteloos u w gehuurde ketel laten verwij-
deren zodra u geen gas meer gebruikt voor 
warm water, bijvoorbeeld door de komst van 
een warmtenet (een zogenaamde ‘gaslos’ garan-
tie). 

Wij raden aan om te kijken op de website van de 
Consumentenbond voor meer informatie over 
de voor- en nadelen. Vul de zoekterm ‘Cv-ketel 
kopen, huren of leasen’ in of ga naar:

www.consumentenbond.nl/
cv-ketel/cv-ketel-kopen-of-huren


