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Tijdens een renovatieproject op een bestaande hoekwoning 
in het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft Totaalklimaat een 
Delta-Discovery Air warmtepompbehuizing (DDA) geplaatst. 
De DDA wordt bij een groot aantal nieuwbouwprojecten 
geplaatst, maar is ook uiterst geschikt voor het plaatsen op 
bestaande woningen met een schuin dak. Stephan de Wolff, 
installateur bij Totaalklimaat, is enorm enthousiast. 

“Een architect in Valkenburg vroeg ons om zijn huis te van
het gas af te krijgen. Ik ben gaan zoeken naar een optie voor
een warmtepompbehuizing en kwam een aantal opties
tegen, maar de Delta-Discovery Air van Burgerhout had al
snel mijn voorkeur.” zegt Stephan. Een grote eis van de klant
was dat de buitenunit niet zichtbaar op het dak geplaatst
mocht worden. “Het design van de DDA is heel mooi. Dat de
lucht niet naar de buren wordt geblazen vind ik een pluspunt
aan het ontwerp.” aldus de installateur. 

Over het installatieproces zegt Stephan het volgende: “Dat is
enorm goed bevallen. Binnen drie dagen was alles geregeld,
van het opbouwen van de steiger tot het afwerken van de
Delta-Discovery Air.” Volgens Stephan was de klant best
gespannen over het proces: “Maar het viel hen enorm mee.”
Dat het binnen drie dagen gerealiseerd was, laat zien hoe
gemakkelijk het installeren van de omkasting is. Met een
kraanzwaai stond de omkasting op het dak. “Dit was de
eerste keer dat wij een DDA hebben geïnstalleerd, de
volgende keer moet het nog makkelijker gaan!”



TEVREDEN KLANT

ALLEEN MAAR VOORDELEN FAN VAN BURGERHOUT

“Het grootse voordeel is het inspectieluik.” zegt de installateur 
van Totaalklimaat. “Het is een investering die je er al vrij snel 
uit hebt. Zonder dit luik zou er opnieuw een hele stelling 
opgebouwd moeten worden, zijn er twee tot drie monteurs 
nodig en kost het onderhoud meerdere dagen. Het scheelt
de klant dus enorm veel geld en voor de gene die het 
onderhoud pleegt scheelt het veel tijd.” 

De DDA is beschikbaar met prefab dakbedekking, dit maakt 
het installeren nog makkelijker. “Dit zorgt er ook voor dat de 
montage nog sneller uitgevoerd kan worden.” Ook het design 
van de omkasting was volgens de installateur een groot 
voordeel. “Het design van de DDA is prachtig, het uiterlijk van 
de warmtepomp vind ik niet mooi in het aanzicht van een
wijk. De Delta-Discovery Air past al sneller in het beeld van
een wijk” zegt Stephan. 

De klant is blijvend positief: “Tijdens de winterse kou in 
december 2022 hebben wij er warmpjes bij gezeten. Het
heeft geen invloed gehad op de werking van onze 
warmtepomp.” Ook de klant geeft aan dat ze tevreden zijn 
met het design van de warmtepompomkasting. “Er zitten veel 
voordelen aan de Delta-Discovery Air, maar het inspectieluik 
en het geld wat ons dat gaat besparen was doorslaggevend.” 
Geeft de bewoner van het huis in Valkenburg aan. 

“Wij werken graag met Burgerhout, omdat ze kwalitatief 
hoogwaardige producten hebben.” geeft Stephan aan. Het 
contact tussen Burgerhout en Totaalklimaat is soepel 
verlopen. “Het was perfect! Felix Fonville is van begin tot eind 
aangehaakt geweest bij dit project.” Felix heeft vooraf een 
bezoek gebracht aan de klant om te kijken of alles haalbaar 
zou zijn. Toen bleek dat het haalbaar was, hebben Felix, de 
klant en Totaalklimaat afgestemd hoe het proces verder zou 
lopen. “Ook tijdens het installatieproces is Felix samen met 
een collega langsgekomen om ons te ondersteunen waar 
nodig. De service en ondersteuning vanuit Burgerhout was 
boven verwachting en wij zouden de Delta-Discovery Air aan 
iedereen willen aanraden.” 
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