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1. Beschrijving

Deze richtlijn beschrijft de inrichting voor:
• meterruimten met warmtelevering voor woningen laagbouw en hoogbouw;
• meterruimten met gecombineerde warmte- en koudelevering voor woningen laagbouw en hoogbouw. 

Dit is de richtlijn ‘meterruimte met warmte- en/of koudelevering’ waar onze aansluitvoorwaarden naar 
verwijst. Indien de meterruimte wordt gebouwd volgens deze richtlijn, wordt voldaan aan hoofdstuk 2 van de 
aansluitvoorwaarden van Nuon Warmte.

Deze richtlijn sluit volledig aan op de bepalingen uit de IWUN vouwbladen en de nationale norm NEN 2768. 

2. Toepassingsgebied

Deze richtlijn stelt eisen aan meterruimten voor laagbouw en hoogbouw met een warmteaansluiting of een 
gecombineerde warmte/koudeaansluiting. 
In hoogbouw zijn de eisen alleen geldig voor gebouwen met een hoogte van maximaal 70 meter.
Voor gebouwen met een hoogte van meer dan 70 meter gelden aanvullende eisen. In dat geval moet er 
vooraf overleg plaatsvinden met uw projectverantwoordelijke van Nuon.

3. Ruimte voor meterruimte

3.1  Algemeen
In deze richtlijn zijn eisen verwoord die Nuon stelt aan de indeling en maatvoering van meterruimten. Deze 
richtlijn sluit volledig aan op de bepalingen uit de IWUN vouwbladen en de nationale norm NEN 2768. 

In deze richtlijn en in de tekeningen wordt gerefereerd naar twee systemen voor warmtelevering. Eén systeem 
met individueel warmtapwaterbereiding (ITW) en één systeem met centraal warmtapwaterbereiding (CTW). 
Het standaard systeem dat Nuon toepast is ITW. In dit systeem wordt warm tapwater via een warmtewisselaar 
in de meterruimte bereid. In het CTW-systeem wordt centraal warmtapwater aangeleverd en wordt er 
geen warmtewisselaar in de meterruimte geplaatst. De keuze voor het systeem en de daaraan gerelateerde 
meterruimte wordt door Nuon bepaald. Indien deze keuze niet bij u bekend is moet u contact opnemen met uw 
projectverantwoordelijke van Nuon.

Voor alle hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting en voor alle woningen met een gecombineerde 
warmte- en koudeaansluiting geldt dat er een koude-meterruimte en een warmte-meterruimte aanwezig moet zijn. 

3.2  Afmetingen van de meterruimte

3.2.1  Afmetingen van de meterruimte met een warmteaansluiting
De afmeting en inrichting voor meterruimten met een warmteaansluiting voor laagbouwwoningen zijn weer-
gegeven in tekeningen TA001 tot en met TA004. 

De afmeting en inrichting voor meterruimten met een warmteaansluiting voor hoogbouwwoningen zijn weer-
gegeven in tekeningen TA005 tot en met TA008.

Conform NEN 2768 kunnen meterruimten voor hoogbouw in twee varianten gebouwd worden.  
Een variant met de stijgruimte aan de achterzijde of een variant met de stijgruimte aan de zijkant.  
Nuon heeft (sterk) de voorkeur voor de variant met de stijgschacht aan de achterzijde.
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3.2.2   Afmetingen van de meterruimte met een warmte- en koudeaansluiting
De afmeting en inrichting voor meterruimten met een warmte- en koudeaansluiting voor laagbouwwoningen zijn 
weergegeven in tekening TA009A en TA009B.

De afmeting en inrichting voor meterruimten met een warmte- en koudeaansluiting voor hoogbouwwoningen is 
weergegeven in tekening TA010.

Meterruimten met een gecombineerde warmte- en koudeaansluiting zijn alleen uitvoerbaar in de variant met de 
stijgruimte aan de achterzijde.

3.3  Eisen waaraan de meterruimte moet voldoen
1. De meterruimte moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de tekening.
2. De meterruimte moet vorstvrij gesitueerd zijn.
3.  De bekleding van de wanden van de meterruimte moeten voldoende sterk worden uitgevoerd (NEN 2768, 

paragraaf 4.5.2).  
Hieraan wordt voldaan als de wanden worden uitgevoerd in 18 mm dik spaanplaat of vezelplaat.

4.  Als de warmte- en koudemeterruimte naast elkaar gepositioneerd zijn, moet de scheidingsconstructie zodanig 
geïsoleerd zijn dat wordt voldaan aan de eisen uit NEN 1006. Dit ter voorkoming van de ontoelaatbare 
opwarming van het koude drinkwater.

5.  De meterruimte moet een minimale dagmaat hebben van:
 i. Laagbouw    : breedte 700 mm, hoogte 2100 mm
 ii. Hoogbouw (stijgleiding achterzijde) : breedte 600 mm, hoogte 2100 mm 
 iii. Hoogbouw (stijgleiding linkerzijde) : breedte 750 mm, hoogte 2100 mm
  Aandachtspunt: als de meterruimte groter is dan minimaal is voorgeschreven, moet de aansluitbeugel binnen 

de dagmaat van de meterruimte te vallen.
6.  In de deur moeten twee ventilatieopeningen geplaatst zijn met een netto doorlaat van 200 cm2,  

één op 200 mm van de onderzijde en één op 200 mm van de bovenzijde van de deur.
7.   Sparingen in vloeren worden uitgevoerd zoals aangegeven in de tekening.
8.  Doorvoeren van leidingen door brandscheidende constructies worden door de bouwkundig aannemer 

brandwerend afgewerkt.

3.4 Voorzieningen die in de meterruimte moeten zijn aangebracht
In de meterruimte moet de installateur:
1.  een spatwaterdichte wandcontactdoos met randaarde aanbrengen, binnen een afstand van 0,5 m van  

de warmte afleverset;
2.   een afsluiter plaatsen in de uitgaande tapwaterleiding, om de tapwaterinstallatie te kunnen afkoppelen;
3.  een vul- en aftapkraan plaatsen in de retourleiding van de verwarminginstallatie en in de retourleiding  

van de koelinginstallatie;
4.  een potentiaal vereffeningsleiding aansluiten op de aansluitbeugels;
5.  in meterruimten met individueel warmtapwater levering een inlaatcombinatie plaatsen op de ingaande  

koudwaterdrinkleiding en deze aansluiten op een door de installateur aan te leggen afvoerleiding.  
Als de afvoerleiding is aangesloten op het riool, dan moet er een stankafsluiter geplaatst worden.  
Of: er wordt een gelijkwaardige voorziening aangebracht door een afvoerleiding te laten eindigen in de 
kruipruimte, waarbij het uiteinde van de leiding zich onder de aansluitleidingen van Nuon Warmte bevindt.



 Richtlijn Meterruimte met warmte- en/ of koudelevering 4

4. Tekeningen

Deze tekening is voor u van toepassing:

Laagbouw
 TA001 Wijz F meterruimte laagbouw individueel warm tapwater – Staal

  Variant 1 aansluiting meterruimte vanuit het terrein
  Variant 2 aansluiting meterruimte vanuit de kruipruimte

  TA002 Wijz F meterruimte laagbouw individueel warm tapwater – PB
   TA003 Wijz F meterruimte laagbouw centraal warm tapwater – Staal/koper
  TA004 Wijz F meterruimte laagbouw centraal warm tapwater – PB
  TA009A Wijz B  meterruimte laagbouw vanuit terrein t.b.v. gecombineerde aansluiting Koude,  

Warmte & Warm Tapwater (ITW)
 TA009B Wijz B  meterruimte laagbouw vanuit kruipruimte t.b.v. gecombineerde aansluiting Koude,  

Warmte & Warm Tapwater (ITW)

Hoogbouw
 TA005 Wijz H meterruimte hoogbouw individueel warm tapwater – Staal
 TA006 Wijz G meterruimte hoogbouw individueel warm tapwater – PB
 TA007 Wijz H meterruimte hoogbouw centraal warm tapwater – Staal/koper
 TA008 Wijz H meterruimte hoogbouw centraal warm tapwater – PB
 TA010 Wijz B  meterruimte hoogbouw t.b.v. gecombineerde aansluiting Koude,  

Warmte & Warm Tapwater (ITW)
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Aansluitpunten warmte ITW

A Stadsverwarming (SV) - Retour 3/4” inwendige draad

B Stadsverwarming (SV) - Aanvoer 3/4” inwendige draad

C Koudwater (KW) - Aanvoer 18mm*

D Warmwater (WW) - Aanvoer 22mm

E Centraleverwarming (CV) - Aanvoer 3/4” inwendige draad

F Centraleverwarming (CV) - Retour 3/4” inwendige draad

* Standaard wordt een vulring 22-18 meegeleverd

Aansluitpunten

Aansluitpunten warmte CTW

A Stadsverwarming (SV) - Retour 3/4” inwendige draad

B Stadsverwarming (SV) - Aanvoer 3/4” inwendige draad

C Koudwater (KW) - Aanvoer 18mm*

D Warmwater (WW) - Aanvoer 22mm

E Centraleverwarming (CV) - Aanvoer 3/4” inwendige draad

F Centraleverwarming (CV) - Retour 3/4” inwendige draad

* Standaard wordt een vulring 22-18 meegeleverd

Aansluitpunten koude

G Koude Retour (RK) - 3/4” inwendige draad

H Koude Aanvoer (AK) - 3/4” inwendige draad

I Koelinstallatie Aanvoer (A) - 3/4” inwendige draad

J Koelinstallatie Retour (R) - 3/4” inwendige draad
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Meterruimte laagbouw

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750

Warmte-unit

kl
an

ti
ns

ta
lla

ti
e

w
ar

m
te

le
ve

ri
ng

2x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

PVC mantelbuizen

DIA. ø110mm

Let op: 18mm pijp niet inkorten 
of solderen, geschikt voor 
knelverbinding. Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen door installateur.

Laagbouw  TA001 Wijz F: meterruimte laagbouw individueel warm tapwater – Staal 

Variant 1 aansluiting meterruimte vanuit het terrein

Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour
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Laagbouw  TA001 Wijz F: meterruimte laagbouw individueel warm tapwater – Staal 

Variant 2 aansluiting meterruimte vanuit de kruipruimte 

Meterruimte laagbouw
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2x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750

Warmte-unit

Let op: 18mm pijp niet inkorten of 

solderen, geschikt voor knelverbinding. 

Inlaatcombinatie en kraan plaatsen door 

installateur. Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour
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Meterruimte laagbouw
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2x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750

Warmte-unit

Let op: 18mm pijp niet inkorten of 

solderen, geschikt voor knelverbinding. 

Inlaatcombinatie 

en kraan plaatsen door installateur.

Let op: 

kraan plaatsen door installateur

Laagbouw TA002 Wijz F meterruimte laagbouw individueel warm tapwater – PB

Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour
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Laagbouw TA003 Wijz F: meterruimte laagbouw centraal warm tapwater – Staal/koper

Meterruimte laagbouw

kl
an

ti
ns

ta
lla

ti
e

w
ar

m
te

le
ve

ri
ng

3x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750

Warmte-unit

Let op: 

kraan plaatsen door installateur

1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø110 t.b.v. centraal warm tapwater

Nuon-sparingen
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Laagbouw TA004 Wijz F: meterruimte laagbouw centraal warm tapwater – PB
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3x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750

Warmte-unit

Let op: 

kraan plaatsen door installateur

Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø110 t.b.v. centraal warm tapwater

Meterruimte laagbouw
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Meterruimte laagbouw

Warmte + koude

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750
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4x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

PVC mantelbuizen

DIA. ø110mm

Let op: 18mm pijp niet inkorten 
of solderen, geschikt voor 
knelverbinding. Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen door installateur.

Laagbouw TA009A Wijz B:  meterruimte laagbouw vanuit terrein t.b.v. gecombineerde aansluiting  

Koude, Warmte & Warm Tapwater (ITW)

Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø110 t.b.v. koude aanvoer

4  Sparing ø110 t.b.v. koude retour
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Meterruimte laagbouw

Warmte + koude

Dagmaat deuropening 700x2100

Kastbreedte 750
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4x PVC mantelbuis ø110

20 mm boven afwerkvloer

Let op: 18mm pijp 
niet inkorten of 
solderen, geschikt 
voor knelverbinding. 
Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen 
door installateur.

Laagbouw TA009B Wijz B:  meterruimte laagbouw vanuit kruipruimte t.b.v. gecombineerde aansluiting  

Koude, Warmte & Warm Tapwater (ITW)

Nuon-sparingen
1  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø110 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø110 t.b.v. koude aanvoer

4  Sparing ø110 t.b.v. koude retour
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Hoogbouw TA005 Wijz H: meterruimte hoogbouw individueel warm tapwater – Staal

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding links

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding achter
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2x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

2x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 750x2100

Kastbreedte 800

Dagmaat deuropening 600x2100

Kastbreedte 650

Warmte-unit Warmte-unit

Let op: 18mm pijp niet inkorten 
of solderen, geschikt voor 
knelverbinding. Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen door installateur.

Optionele sparingen (3 & 4) 
2x PVC mantelbuis ø125
20mm boven afwerkvloer

Nuon-sparingen
1  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Optioneel sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming

4  Optioneel sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming

Opmerking: 
Indien de warmte en koude meterruimte naast elkaar gepositioneerd 
worden, dient de scheidingsconstructie zodanig geïsoleerd te worden 
dat wordt voldaan aan de eisen uit de NEN1006. (Dit ter voorkoming 
van verhoging van de temperatuur van het koude drinkwater.) De netto 
afmeting van de meterruimten dienen altijd gehandhaafd te blijven.
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Hoogbouw TA006 Wijz G: meterruimte hoogbouw individueel warm tapwater – PB

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding links

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding achter
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2x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

2x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 750x2100

Kastbreedte 800

Dagmaat deuropening 600x2100

Kastbreedte 650

Warmte-unit Warmte-unit

Let op: 18mm pijp niet inkorten 
of solderen, geschikt voor 
knelverbinding. Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen door installateur.

Optionele sparingen (3 & 4) 
2x PVC mantelbuis ø125
20mm boven afwerkvloer

Nuon-sparingen
1  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Optioneel sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming

4  Optioneel sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming

Opmerking: 
Indien de warmte en koude meterruimte naast elkaar gepositioneerd 
worden, dient de scheidingsconstructie zodanig geïsoleerd te worden 
dat wordt voldaan aan de eisen uit de NEN1006. (Dit ter voorkoming 
van verhoging van de temperatuur van het koude drinkwater.) De netto 
afmeting van de meterruimten dienen altijd gehandhaafd te blijven.
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Hoogbouw TA007 Wijz H: meterruimte hoogbouw centraal warm tapwater – Staal/koper
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4x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

Dagmaat deuropening 600x2100

Kastbreedte 650

Warmte-unit

Let op: 
kraan plaatsen door installateur

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding achter

Stijgleiding

Aftakbuis DN20 x 3/4”

Beugelafsluiter DN20

Flexibele slang RVS

Nuon-sparingen
1 Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø125 t.b.v. centraal tapwater aanvoer

4  Sparing ø125 t.b.v. centraal tapwater retour

Opmerking: 
Indien de warmte en koude meterruimte naast elkaar gepositioneerd 
worden, dient de scheidingsconstructie zodanig geïsoleerd te worden 
dat wordt voldaan aan de eisen uit de NEN1006. (Dit ter voorkoming 
van verhoging van de temperatuur van het koude drinkwater.) De netto 
afmeting van de meterruimten dienen altijd gehandhaafd te blijven.
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Hoogbouw TA008 Wijz H: meterruimte hoogbouw centraal warm tapwater – PB
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Dagmaat deuropening 600x2100

Kastbreedte 650

Warmte-unit

Meterruimte hoogbouw

Stijgleiding achter

Let op: 
kraan plaatsen door installateur

Nuon-sparingen
1 Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø125 t.b.v. centraal tapwater aanvoer

4  Sparing ø125 t.b.v. centraal tapwater retour

Opmerking: 
Indien de warmte en koude meterruimte naast elkaar gepositioneerd 
worden, dient de scheidingsconstructie zodanig geïsoleerd te worden 
dat wordt voldaan aan de eisen uit de NEN1006. (Dit ter voorkoming 
van verhoging van de temperatuur van het koude drinkwater.) De netto 
afmeting van de meterruimten dienen altijd gehandhaafd te blijven.

4x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer
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Hoogbouw TA010 Wijz B:  meterruimte hoogbouw t.b.v. gecombineerde aansluiting Koude, Warmte & Warm 

Tapwater (ITW)

Meterruimte hoogbouw

Warmte + koude

Dagmaat deuropening 600x2100

Kastbreedte 650
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4x PVC mantelbuis ø125

20 mm boven afwerkvloer

Let op: 18mm pijp 
niet inkorten of 
solderen, geschikt 
voor knelverbinding. 
Inlaatcombinatie 
en kraan plaatsen 
door installateur.

Nuon-sparingen
1 Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming aanvoer

2  Sparing ø125 t.b.v. stadsverwarming retour

3  Sparing ø125 t.b.v. koude retour

4  Sparing ø125 t.b.v. koude aanvoer

Opmerking: 
Indien de warmte en koude meterruimte naast elkaar 
gepositioneerd worden, dient de scheidingsconstructie 
zodanig geïsoleerd te worden dat wordt voldaan 
aan de eisen uit de NEN1006. (Dit ter voorkoming 
van verhoging van de temperatuur van het koude 
drinkwater.) De netto afmeting van de meterruimten 
dienen altijd gehandhaafd te blijven.
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