
AGENDA :
1. Welkom 

2. Voorstellen (kort)

3. Presentatie Ecovat:
• Strategie en visie (Aris)
• Systeem uitleg Ecovat (Aris)
• Productontwikkeling en automatisering (Ko)

4. Bezichtiging Productie in Oss (Ko, Rob & Aris)
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Dit is het team dat dat heeft mogelijk gemaakt. Een mix van Jong gecombineerd met meer dan 200 jaar 
ervaring in the business.



Wanneer mensen over energie praten, spreken ze meestal over elektriciteit. 



Maar wist u dat 50% van de energie die in Europa wordt verbruikt gebruikt wordt om 
warmte te produceren? 



En 80% van deze energie is afkomstig van fossiele brandstoffen. 

Maar... zelfs op dit moment, wanneer de energieprijzen van zon en wind de laagste 
zijn, lijkt het erop dat we geen manier hebben gevonden om hernieuwbare 
energiebronnen volledig bruikbaar te maken om onze huizen te verwarmen.
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95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050
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95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050
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Investeringen in Gebouwen. 
beperkte middelen om het benodige verbruik en de bijbehorende
verwarmingstemperatuur te verlagen.

95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050
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95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050
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verwarmingstemperatuur te verlagen.
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Investeringen in Gebouwen. 
beperkte middelen om het benodige verbruik en de bijbehorende
verwarmingstemperatuur te verlagen.

gebiedsgerichte aanpak voor invulling van de resterende warmtevraag 
met behulp van opslag, warmtepompen en een slim decentraal netwerk

Investeringen Gebiedsinfrastructuur.

95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050
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Vermijden kosten van de resterende elektrische vraag door koppeling 
met beschikbaarheid van duurzame energie en vermijden van 
systeemkosten (Curtailment, netverzwaringen en piekcentrales)

Investeringen in Gebouwen. 
beperkte middelen om het benodige verbruik en de bijbehorende
verwarmingstemperatuur te verlagen.

Investeringen Gebiedsinfrastructuur.

95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050

Vermijden Systeemkosten.

gebiedsgerichte aanpak voor invulling van de resterende warmtevraag 
met behulp van opslag, warmtepompen en een slim decentraal netwerk

Meest kosteneffectieve oplossing: combinatie Gebouw - Gebied - Systeem
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Meest kosteneffectieve oplossing: combi Gebouw - Gebied - Systeem

95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050

Investeringen in Gebouwen (isolatie)

Investeringen Gebiedsinfrastructuur

Vermijden Systeemkosten
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Energieopslag
in water 5 - 95 ºC 

Efficiënt
90% over 6 maanden 

Gebiedsniveau
1.000 – 40.000 

woning(equivalenten)
per Ecovat

15



MEER DUURZAME ENERGIE = MEER OPSLAG

Gas Elektriciteit Warmte
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TOEPASSINGEN: WARMTENETTEN

Dag/nacht piekbuffer Week/maand buffer Seizoen buffer
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1.000 – 2.000 
woningen

TOEPASSING: SEIZOENBUFFER

 Betere benutting van de warmtebron / centrale
 Minder/geen piekvermogen / back-up nodig
 Maximale integratie van duurzame energie bijv. zonthermie
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Restwarmte Warmte & Koeling
3.000 woningen

Ecovat

Warmtepompen

VOORBEELD PROJECT
MIJNWATER HEERLEN
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ECOVAT SYSTEM EXPLANATION

Wind Power 
on Sea

Local Solar thermal and
Seasonal Storage

500 - 2000 
Houses+ =

50% 50% 
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NO FOSSIL FUELS NEEDED

(16,7% cop 3) (2,5x cycles)
100%

Sustainable+ =
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WARMTENETWERK – 5TH DHG
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WARMTENETWERK – 5TH DHG

Cluster
Kelder

Clusternet
Backbone

SECTORNET
(4-PIJPS)

Clusterkelder/
Warmtecentrale
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SECTORNET
(4-PIJPS)

Ecovaten in clusternet

Ecovaten voor opslag
In Clusternet

CLUSTERNET met ECOVATEN
(2-PIJPS)

WARMTENETWERK – 5TH DHG
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SECTORNET
(4-PIJPS)

CLUSTERNET met ECOVATEN
(2-PIJPS)

3.000 woningen
Per Ecovat

3.000 woningen
Per Ecovat

WARMTENETWERK – 5TH DHG
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3.000 woningen
Per Ecovat

3.000 woningen
Per Ecovat

Internet
Community

Energy
Community

WARMTENETWERK – 5TH DHG
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Samenvatting: 5de GENERATIE WARMTENETTEN:
- Duurzame thermische smart grid (Mijnwater – Ecovat)

- Cloud structuur (3 besturingsniveau’s)

- Uitwisseling (hergebruik; prosumers)

- Buffering (tijd)

- Meervoudige warmtebronnen (hybride)

- Demand & supply side management (intelligentie)

- Laag-exergetisch (LT-verwaming & HT-koeling)

- Gasloos

- Integreerbaar met elektrische (smart) grid CO2-emissie reductie: 80–100%

- Reproduceerbaar voor andere Steden en Gemeentes: 

- Blauwdruk Provincie Gelderland & Overijssel (Transform)
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VALUE ADJUSTED LEVELIZED COSTS OF ENERGY

INTEGRALE KOSTPRIJS VALCOE:
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Van Gaslos?  7,6 miljoen Woningen in 2050 van het gas af? Dat zijn 1000 woningen per dag….. 

Een gigantische markt?



Markt in Nederland?
één Ecovat Systeem: 

- voor nieuwbouw per 800 – 3000 woningen

- voor bestaande huizen per 500 – 2500 woningen

- voor kantoorgebouwen vanaf 20.000 m2

- voor fabriekspanden vanaf 50.000 m2

- voor glastuinbouw vanaf 50.000 m2 

Totaal Nederland: 2.000 Ecovat 

Systemen

Totaal markt Nederland. Per Ecovat systeem:….

Andere landen nog niet meegenomen. BIF heeft kennis van om internationaal denken en werken. 



Testresultaten zijn gevalideerd door DNVGL. 2 jaar testresultaten. 



Risico mitigatie (1):
- Thermische Efficiëntie:

Testresultaten thermische efficiëntie zijn gevalideerd door DNVGL



Er is een compleet hydraulische installatie voor de besturing van het vat.



- Technical Due Diligence Heating & Cooling System:

Risico mitigatie (2):

De technische Due diligence van dit warmte en koude systeem zijn gevalideerd door DNVGL



Het business model is eenvoudig. We verkopen vaten aan warmte netwerk 
eigenaren in een koop of leasecontract.



- Financial Due Diligence Business Case:

Risico mitigatie (3):

De financiële business case is gevalideerd door DNV-GL



De technologie en bouwmethode zijn gepatenteerd in EU en USA.



- Patent portfolio:

Risico mitigatie (4):

Er is een Portfolio van vier samenhangende octrooien. Bijgaand kopieën van de voorpagina’s. 
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Risico mitigatie (5): 

Assessment van team organisatie gevalideerd door DNVGL. Op de afbeelding in de linkerkolom het 
gewenste niveau. In de rechter het aangetroffen niveau. Van de R&D en productontwikkeling, de 
productie in Oss en het management.



FINANCIERING:
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FINANCIERING.
WIE GAAT DAT BETALEN?

1. Wat is er globaal nodig?
2. Wat gaat het kosten voor de bewoner/eindgebruiker?
3. Wat gaat het kosten voor de BV Nederland? 
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FINANCIERING.
WAT IS ER GLOBAAL NODIG?

• Warmte/koude net
• Ecovat thermische opslag.
• Warmtebron: (Zonthermische panelen en/of koppeling aan locale restwarmte en/of 

Koppeling aan wind op zee)
• Afgifteset inclusief tapwatervoorziening in de woning.
• Softwarematige besturing
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FINANCIERING.
VOORBEELD 

Kosten per woning (grondgebonden)

• Renovatie tot B label €15.000,-
• Investering in warmtenet* €15.000,-
• Besparing systeemkosten -/- € 5.000,-
• Totale investering voor 100% duurzaamheid Є 30.000,- per woning

• Indien besparing systeemkosten “land” € 25.000,- per woning

* Inclusief Ecovat opslagvat, distributienet, afgiftesysteem in woning, tapwaterboiler etc. 
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FINANCIERING.

• Woningrenovatie financieren door eigenaar met bancaire 
objectgebonden lening.

• Het hele Ecovat systeem onderbrengen in een bv (DDE b.v)
• Commercieel financieren 
• Bewoner betaalt per geleverde Gigajoule (maximal nmda, warmtewet)
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FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Dienstverlening 
Duurzame Energie b.v.

Beleggers

Eigen Vermogen

Energiefondsen/Invest NL 
EIB etc

Junior debt

Banken
Senior debt Woningeigenaren 

aansluitbijdrage

Woning-
eigenaren

Financieringsstructuur wordt uitgewerkt met hulp van EIB
Van Triodos en BNG zijn term sheets ontvangen.
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AANSLUITBIJDRAGE
Woningeigenaar betaalt een aansluitbijdrage (bedragen exclusief BTW):

Bij nieuwbouw:

€3.250,- voor aansluiting aan warmte/koude-net.

Bij renovatie:

€7.500,- voor aansluiting aan warmte/koude-net.

Zowel nieuwbouw als renovatie: 

€1.650,- voor aansluiting tapwater.
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AANSLUITBIJDRAGE
“vermeden kosten”

Woningeigenaar hoeft geen eigen installatie aan te schaffen.

(geen warmtepomp, tapwaterboiler etc)
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BESPARING SYSTEEMKOSTEN

Indien deze “land” in de business case kunnen:

De kosten per woning €5.000,- omlaag:

1. Aansluitbijdrage omlaag, of

2. Nmda prijs wordt vaste prijs CPI geïndexeerd 
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MOGELIJKHEID PARTICULIERE 
PARTICIPATIE

Woningeigenaren kunnen zich aansluiten bij een vereniging van 
eigenaren (VVE), die een participatie neemt als belegger.

Structuur:

 Aandeel in DDE b.v. dat correspondeert met het 
energieverbruik van de woning

 Woningeigenaar deelt in de winst van DDE b.v. 
(dividendstroom)
 Zeggenschap in DDE b.v. via het bestuur van de VVE.
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VOORWAARDEN VOOR 
FINANCIERING

1. Sluitende Business case
Project IRR minimaal 7% (post tax)

• Aansluitgarantie voldoende woningen. (gemeente/corporatie)
• Aansluitschema gegarandeerd (gemeente/corporatie)

2. Juiste afstemming energievraag/capaciteit etc
• Pre-engineering

3. Garanties op kwaliteit 
• Externe validaties/garanties, actie Ecovat)
• Garantie energiekwaliteit woningen (aannemer renovatie/bouw)
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TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN DDE B.V.

Garantie op comfortniveau (warmte/koude/tapwater)

Contact met eindafnemers (klachten/facturering etc.)

Garantie op duurzaamheidsniveau

Energie inkoop/verkoop
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WAT KOST HET DE BV NEDERLAND?

Garanderen volloopscenario
SDE+ op opslag
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THANK YOU 
FOR YOUR ATTENTION! 
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