
Uw lopende energiekosten zĳn afhankelĳk van een aantal factoren, waaronder de 
omgevingstemperatuur, de grootte van de spa en de gebruiksfrequentie. 

Het gebruik van de meest energiezuinige spa's op de markt kost ongeveer € 60/maand, 
terwijl minder zuinige modellen heel wat duurder kunnen uitvallen. 

Hoeveel kost het om mijn nieuwe spa te laten werken?

CHECKLISTCHECKLIST

VOOR DE ENERGIEZUINIGHEID VAN UW SPA VOOR DE ENERGIEZUINIGHEID VAN UW SPA 

Uw spa verliest mogelijk veel energie via de wanden. Hierna volgen 3 soorten 
isolatie die kunnen helpen om de warmte te houden waar ze moet zijn – 
namelijk in het water! 

Help de warmte vast te houden met een spa-afdekking, die goed geïsoleerd is. 

De jetpompen hebben meer 
energie nodig en maken meer 
lawaai dan een circulatiepomp 
met een laag wattage. 

Een afzonderlijke 
circulatiepomp zorgt 
ervoor dat het water 
voortdurend circuleert 
met slechts een kleine 
hoeveelheid energie.

GEBRUIK DEZE CONTROLELIJST ALS GIDS OM EEN SPA
TE KIEZEN DIE PAST BIJ UW ENERGIEZUINIGHEIDSBEHOEFTEN. 

AFDEKKING

CIRCULATIEPOMP

ISOLATIE VAN DE OMKASTING

AFZONDERLIJKE CIRCULATIEPOMP 

GEÏSOLEERDE SPA-AFDEKKING 

EEN EFFICIËNTE AFDEKKING:

Zonder 
circulatiepomp is de 
spa aangewezen op 
de jetpompen om het 
water te circuleren. 

BRONNEN
https://www.hotspring.be/verbruik-jacuzzi.html

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics

Urethaanschuim met een dichtheid van een 8 kg/m3 
voor een volledige isolatie tussen de kuip en de 
omkasting.

Materiaal dat nieuw en innovatief is en een dichtheid 
heeft van 32 kg/m3. Het is 4x dichter dan het schuim dat 
voor de meeste spa's wordt gebruikt.

Bepaalde modellen bieden meerdere lagen van schuim 
met verschillende dichtheden om holtes en gaten tot een 
minimum te beperken en maximale energiezuinigheid te 
bereiken. 

Isolatie volledig in schuim

FiberCor®-isolatie 

Isolatie in lagen

Jets en vermogens die zijn 
ingesteld op het niveau dat u 
echt nodig hebt (en niet hoger) 
aangezien krachtige jets soms 
te veel energie verbruiken. 

Tip! Denk eraan om uw spa-afdekking elke maand te reinigen en 
onderhouden. Als uw afdekking droog, broos, gebarsten of doorgezakt 
is, kan het tijd zijn om deze te vervangen.

Tip! Bij de meeste modellen is er meer energie nodig om het water op 
te warmen dan om het water op temperatuur te houden. Probeer het 
water op de gewenste temperatuur te houden als u de spa vaak gebruikt. 

Ga op zoek naar een lokale spa-verdeler die u vertrouwt om 
u te helpen beslissen welk spa-model en welke 

energiezuinige eigenschappen geschikt zijn voor u! 

SOMMIGE SPA-MODELLEN BIEDEN
EXTRA'S VOOR MEER ENERGIEZUINIGHEID:

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
OM TE OVERWEGEN: 

Goed

Beter

Beste

kan voorzien zijn 
van extra 

materiaal in het 
midden om de 
warmte in de 

naad en aan de 
randen vast te 

houden. 

past perfect.

ZORG DRAGEN VOOR UW AFDEKKING
Zorg ervoor dat:

Sommige spa-circulatiepompen 
gebruiken even weinig energie 
als een lamp van 40-watt.

ALS DE SPA GEEN CIRCULATIEPOMP HEEFT:

Stel de timer van uw pomp in om meerdere keren per dag gedurende 
korte tijd te draaien. 

Neem contact op met uw lokale elektriciteitsleverancier om de 
daluren te kennen. Sommige leveranciers bieden tijdens deze uren 
lagere tarieven aan. 

ISOLATIE VAN DE OMKASTING

beschikt over 
een dichte 
schuimkern 

met een hoge 
R-waarde. 

Een afzonderlĳke circulatiepomp biedt maximale energiezuinigheid, 
terwĳl het lawaai minimaal blĳft.

u een afdekkingshefsysteem gebruikt, 
dat de afdekking van de grond houdt en 
gebruiksvriendelĳker maakt.

u de afdekking, indien nodig, 
vervangt om maximale e�ciëntie 
te verzekeren.


