
 Dé “wie levert wat”-gids voor de 
Nederlandse warmtepompsector  
met op de website een handige 
online selectietool!

 Handig naslagwerk, ingedeeld in 
heldere rubrieken 

 Adressen, bedrijfs- en 
projectinformatie en duiding van 
relevante ontwikkelingen
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De komende jaren moeten grote stappen worden gezet om aan de milieudoelstellin-
gen te voldoen. Zo is in het Energieakkoord onder andere opgenomen dat van alle in 
Nederland gebruikte energie in 2020 minstens 14% duurzaam is opgewekt, oplopend 
tot 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. 
Gezien het huidige aandeel duurzame energie een grote uitdaging.

WARMTEPOMPEN
Aangezien verwarming - en in toene-
mende mate ook koeling - van woningen 
en kantoren veel energie kost, kan de 
vastgoedmarkt een forse bijdrage aan 
de genoemde doelstelling leveren. 
Door voor duurzame klimaatinstallaties 
met warmtepompen te kiezen, maken  
woningcorporaties, projectontwikke-
laars en huiseigenaren hun vastgoed 
toekomstbestendig, milieuvriendelijk, 
comfortabel en uiteindelijk ook nog kos-
tenbesparend. Er wordt dan ook volop 
geanticipeerd op de kansen die duur- 
zame klimaatinstallaties bieden. De over-
heid zet financiële instrumenten in om 
de vraag te stimuleren, de markt ontwik-
kelt innovatieve technologie en nieuwe 
toepassingsmogelijkheden en steeds 
meer eindgebruikers willen een duur-

zame woning of bedrijfsruimte met een 
lage energierekening. De komende jaren 
zijn dus zeer kansrijk voor de toepassing 
van warmtepompen.

INTEGRALE SAMENWERKING 
Om die kansen succesvol te verzilve-
ren is het van belang dat professionals  
(opdrachtgevers, architecten, adviseurs, 
leveranciers, installateurs, etc.) elkaar vin-
den en inzicht hebben in welke partijen 
actief zijn op de warmtepompmarkt. De 
Marktgids Warmtepompen is daarbij een 
waardevol hulpmiddel. Hij biedt partijen 
in de bouwkolom en (mede-) beslissers 
op het gebied van duurzame klimaat- 
installaties een overzicht en een prak- 
tische online selectietool van de warm-
tepompmarkt. 

De gids is een naslagwerk waar onge-
veer 5.000 professionals uit verschillen-
de lagen van de bouwkolom uit kunnen 
putten. Enerzijds dankzij het in rubrieken 
onderverdeelde adressenoverzicht, ander-
zijds doordat ze per rubriek in toegankelijk 
taalgebruik over de laatste marktontwikke-
lingen kunnen lezen.

SAMEN MET U 
Deze marktgids wordt niet alleen vóór, 
maar ook mét de markt gemaakt. Doordat 
u er een bijdrage aan kunt leveren, maken 
we met u van deze gids een optimaal over-
zicht van de belangrijkste producten, dien-
sten en ontwikkelingen in de markt. Op die 
manier heeft u bovendien invloed op de 
inhoud en attentiewaarde van deze gids.

Als uw diensten en producten belangrijk 
zijn binnen het geschetste groeiscenario 
voor de warmtepompmarkt, mag u er 
eigenlijk niet in ontbreken. We bieden 
daarom de kans om uw naams-en pro-
ductbekendheid te verbeteren binnen 
de warmtepompsector.

NU MULTIMEDIAAL
Met handige selectietool

Onderdeel van www.vakbladwarmtepompen.nl



OPBOUW
De gids is overzichtelijk ingedeeld in rubrieken en 

voor iedere rubriek worden door de redactie de 
actuele trends beschreven. Per rubriek staan 

vervolgens alle gerelateerde bedrijven bij elkaar, 
in een overzichtelijke blokstructuur. Per vermeld-
ding worden één of meerdere toepassingsgebie-

den toegevoegd waarin het betreffende bedrijf 
actief is: woningbouw en/of uitiliteitsbouw. 

Met de online selectietool kan snel en gericht 
worden gezocht naar verschillende technische 

specificaties van warmtepompen!

In de Marktgids 2019
zijn de toepassingsgebieden:
> Woningbouw
> Utiliteitsbouw

SPECIFICATIES: 
Formaat:  A4

Oplage: 4.000 exemplaren

Verspreiding:  als bijlage  
 bij Vakblad  
 Warmtepompen  
 (4.000 exemplaren)

 
BELANGRIJKE DATA:
Sluitingsdatum aanvraag  
projectomschrijving: 12 oktober 2018

Sluitingsdatum advertenties:  
19 november 2018

Verschijningsdatum:  
11december 2018

ONLINE BEREIKCIJFERS:  
www.vakbladwarmtepompen.nl  
(gem. per mnd Q1+Q2-2018)

• Pageviews  24.079

• Bezoekers  10.958

• Sessies  14.394

  De gids bevat de rubrieken:
• Warmtepompen - lucht als bron
• Warmtepompen - bodem als bron
• Hybride warmtepompen
• VRV/VRF
• WKO
• Afgiftesystemen
• Warm tapwater
• Isolatie (gebouw of geluid)
• Kennis en onderwijs
• Organisaties en overheid
• Advies
• Speciale diensten

 
  U hebt de mogelijkheid om in de 

gids uw producten/diensten te 
presenteren 

  Door middel van een advertentie, 
advertorial of projectbeschrijving 
kunt u zich in de gids profileren 
als leverancier, kennispartij én 
(toekomstig) partner.

“Laat uw gratis basisvermelding 
extra opvallen en positioneer uw 

organisatie als (strategisch) partner“
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ACR Klimaat
Industrieweg 3 
5262 GJ Vught 
Tel: 073-6580000 
www.acr.nl 
info@acr.nl 

Toepassingsgebied
 

 

Airview  
Luchtbehandeling B.V.
Noordeinde 114 

 
Tel: 078-6521800 

 

Toepassingsgebied
 

Alklima /  
Mitsubishi Electric 

 
 

Tel: 078-6150000 
 

Toepassingsgebied
 

 

Ambrava / Samsung  
Klimaatbeheersing

 
 

Tel: 055-5277777 
 

Toepassingsgebied 
 

 
 

AWB

 
 

 
 
 

Toepassingsgebied
 

Coolmark B.V.

Zweth 6 
 

Tel: 0180-751300 
 
 

Toepassingsgebied
 

 

Eplucon
 

 
Tel: 0341-371030 

 
 

Toepassingsgebied
 

 

Gasengineering
 

 
Tel: 0348-413485 
www.gasengineering.nl 
info@gasengineering.nl 

Toepassingsgebied
 

GEO Holland
Neringstraat 10 

 
Tel: 038-3331752 
www.geoholland.nl 
info@geoholland.nl

Toepassingsgebied
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Voorbeeld plus-vermelding op een rubriekspagina

Jansen Warmtepompen
 
Jan Jansenssingel 123
1234 AB Warmtepompdorp

Tel: 012-3456789   

 

JANSEN  
WARMTEPOMPEN
 
Jan Jansenssingel 123
1234 AB Warmtepompdorp

Tel: 012-3456789   
E-mail: info@jansenwarmtepompen.nl
Internet: www. jansenwarmtepompen.nl

Toepassingsgebied: 
• Woningbouw  
• Utiliteitsbouw

Voorbeeld betaalde vermelding Voorbeeld gratis vermelding

PRESENTEER UW ORGANISATIE
Naast een gratis vermelding kunt u kiezen 
uit drie interactieve pakketten.

Gratis 
vermelding

PAKKET 1  
Interactief 

basis

PAKKET 2  
Interactief
uitgebreid

PAKKET 3 
Interactief
compleet

Vermelding online bedrijvengids

Bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer x x x x

Toepassingsgebieden  
woningbouw/utiliteitsbouw x x x x

Bedrijfslogo x x x

E-mailadres en webadres met doorlink naar 
uw website x x x

Socialmediabuttons met links naar  
o.a. uw Facebook, Linked-In x x

Bedrijfspresentatie (max aantal woorden) 50 woorden 100 woorden

Foto zelf aangeleverd  
(bedrijfsvideo optioneel tegen meerprijs) x

Redactionele artikelen waar bedrijfsnaam in 
voorkomt, komen als link in beeld x

Vermelding aantal rubrieken 1 3 5 >5

Vermelding in print:

Bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer x x x x

Bedrijfsnaam (vetgedrukt) x x x

Toepassingsgebieden  
woningbouw/utiliteitsbouw x x x x

Bedrijfslogo x x x

E-mailadres en webadres  x x x

Bedrijfsbeschrijving (max aantal woorden) 50 woorden 100 woorden

Productfoto met bronvermelding (high res) x

1/1 advertentiepagina of advertorial  
full colour o.b.v. kant-en-klaar materiaal x

2/1 pagina of advertorial  full colour o.b.v. 
kant-en-klaar materiaal x

Vermelding aantal rubrieken 1 3 5 >5

PRIJZEN
Pakket 1            €    365
Pakket 2            € 1.495
Pakket 3            € 2.495

Prijzen zijn exclusief BTW

ADVERTENTIE
Plaats een 1/1 pagina met pakket 2 of 
2/1 spread advertentie met pakket 3.

ADVERTORIAL
Plaats een advertorial en laat hierin uw 
klanten aan het woord. Hoe ervaren zij 
uw producten en/of diensten? Overtuig 
uw potentiële afnemers door middel 
van een klantcase. Eventueel kan een 
advertorialtekst (tegen meerkosten) 
worden geschreven door de redactie 
van de gids.

PROJECTBESCHRIJVING
Naast de pakketten is het mogelijk pa-
gina’s te reserveren waarin uitgebreid 
wordt ingegaan op een relevant, door u 
uitgevoerd project. De tekst wordt door 
de redactie geschreven, uiteraard in 
nauw overleg met u. De prijs hiervan is 
op aanvraag.

MEER INFORMATIE OVER DE
VERSCHILLENDE PAKKETTEN? 
Neem hiervoor contact op met:
Richard van Dijk
T: 088 58 40 966 | 06 33 031 474
E: richardvandijk@vakmedianet.nl

Voorbeeld plus-vermelding op een rubriekspagina


