TIPS BIJ HET AANSCHAFFEN VAN EEN

TERRASVERWARMER

In Wassenaar werken we samen aan een aantrekkelijk centrum. Een stijlvol, authentiek en
persoonlijk centrum waar het prettig is om te winkelen en te verblijven. Het gaat om een
totaalbeleving, waarin ook het aanzicht van de panden en de schoonheid van het erfgoed een
belangrijke rol spelen.
Overweegt u terrasverwarming aan te schaffen en draagt u het centrum van Wassenaar
ook een warm hart toe? Dan denken Horeca Nederland afdeling Wassenaar, het
Centrummanagement en de gemeente Wassenaar graag met u mee.

TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN

MILIEUVRIENDELIJKE
KEUZE VOOR
TERRASVERWARMING

Er is een groot aanbod aan terrasverwarmers. U kunt kiezen tussen
elektrische en gasgestookte terrasverwarmers. De meest geschikte
type terrasverwarmer hangt af van het gebruik en de locatie. Laat u
daarom goed informeren en let daarbij op de volgende aspecten:

Probeer alleen te verwarmen waar en wanneer het nodig is.
• L et erop dat de terrasverwarmer te richten is en de juiste plekken kan verwarmen;
• L et erop dat de terrasverwarmer niet onnodig aanstaat. Dit kan door te kiezen voor een
terrasverwarmer met timer, bewegingssensor of aan- en uitknop;
• L et erop dat de terrasverwarmer niet onnodig verwarmt. Stel de keuze van het aantal en het
vermogen van de terrasverwarmers af op de omvang van het terras. Een terrasverwarmer
hoeft niet altijd vol aan te staan. Een terrasverwarmer met dimmers is flexibeler in het
gebruik en daardoor goedkoper in de exploitatie.

1.	Probeer de warmte zoveel mogelijk vast te houden.
	Vooral losstaande terrasverwarmers en terrashaarden verliezen onnodig veel
warmte. Een terrasverwarmer aan de gevel is veel efficiënter. Ook een parasol helpt
om de warmte beter vast te houden.
2. Let op energieverbruik, rendement en vermogen
	
Let op de toelevering/type van uw energie of gas, is het groen? Heeft u al
terrasverwarmers? Dan kan het interessant zijn hun verbruik te vergelijken met dat
van de nieuwe modellen die veelal efficiënter zijn.
3.	Let op de veiligheid van de directe omgeving van uw terras
	
Let op het goed naleven van de gebruiksaanwijzing, zeker als u met gasflessen gaat
werken. Let ook op de gevolgen van het plaatsen van de terrasverwarming voor uw
omgeving.
4.	Alternatieven voor terrasverwarming
	De meest milieuvriendelijke optie is om dekens of kleding zoals een body te bieden.
Zelfs al wast u de dekens elke dag, dan kost dat al 5 keer minder energie dan een
terrasverwarming die de halve dag aan staat.

Waar moet u verder op letten?
De kernwaarden van het centrum van Wassenaar zijn vastgelegd in een
Beeldkwaliteitsplan. Passend bij de Beeldkwaliteit zijn terrasverwarmers alleen
toegestaan als deze onder de luifels zijn bevestigd of zijn geïntegreerd in de
parasols of in tafels/stoelen.
Vraag voor terrasverwarming altijd toestemming aan de gemeente. Zo voorkomt
u dat u voor onverwachtse situaties komt te staan. Ook is in sommige situaties
een omgevingsvergunning vereist. Stuur een e-mail aan apv@wodv.nl

Deze folder dient ter ondersteuning van het beeldkwaliteitsplan Wassenaar centrum.
Realisatie in samenwerking met Horeca Nederland afdeling Wassenaar en de gemeente Wassenaar.

