
 
 
 
 
 
Gemeente Waalwijk 
T.a.v. Eric de Jong 
Taxandriaweg 6 
5141 PA Waalwijk 
 

Datum 7-9-2022 
 
Onderwerp 
Offerte Sit & Heat – Programma gemeente Waalwijk  
 
Offertenummer 
SH20220001005 
 
Beste Eric, 
 
Allereerst dank voor de ontvangen offerte aanvraag. Wij kijken ernaar uit om samen met de 
Gemeente Waalwijk en de horecaondernemers in deze gemeente en een groot succes te maken 
van dit project. 
 
Wij hebben de volgende offerte voor jullie gemaakt. 
 

Sit & Heat B.V.  
Cargadoorweg 31, 6541 BT Nijmegen 

Phone: +31 (0) 24 343 0415  
IBAN: NL75 RABO 175 403 902  

BIC: RABONL 2U  
KvK: 55898114  

BTW nr: NL851902637B01  
 
 



Doel project 
De gemeente Waalwijk en Sit & Heat willen de horeca in de gemeente Waalwijk verduurzamen 
door middel van energiezuinige terrasverwarming, in de vorm van duurzaam verwarmde 
kussens. Dit in combinatie met het geven van een economische boost na de periodes van 
lockdown zijn de redenen dat deze offerte is geschreven. 
 
De duurzaam verwarmde zitplaatsen zorgen ervoor dat horecaondernemers ook bij lagere 
temperaturen hun gasten een comfortabele beleving kunnen geven en extra inkomsten kunnen 
genereren uit het terras. Het terras is hierdoor een verlengstuk van binnen. Op deze manier 
kunnen hun gasten op een plezierige manier plaatsnemen op het terras ondanks de koudere 
avonden/dagen en dat op een duurzame en verantwoorde manier. 
 
Doelstellingen 
Het project is geslaagd bij het behalen van de volgende doelstellingen. 
1. Tien horecaondernemers in de gemeente Waalwijk nemen deel aan het project om de terrassen 

te verduurzamen; 
2. Van deze groep horecaondernemers worden er minimaal twee ambassadeurs aangesteld die 

samen met Sit & Heat tijdens én na het project zorg dragen voor het vervolg van het 
verduurzamen van de terrassen in de gemeente Waalwijk; 

3. De tien deelnemende horecaondernemers in de gemeente Waalwijk hebben door het project 
ervaren wat ze kunnen besparen op hun energiekosten, hoe ze hun horecaonderneming kunnen 
verduurzamen en hebben de intentie om het terras verder te verduurzamen; 

4. Zeven van de tien deelnemende horecaondernemers gaan hun gehele terras duurzaam 
verwarmen; 

5. In de winter van 2023 weten alle horecaondernemers in de gemeente Waalwijk dat er duurzame 
alternatieven zijn op de huidige terrasverwarming. De ondernemers die nog niet hebben 
deelgenomen aan het project worden gedurende én na het project actief benaderd voor 
duurzame terrasverwarming met als doel dat er minstens 5 horecaondernemers hun terras 
(deels) gaan verduurzamen. 

 
Uitvoering Project 
In samenwerking met de horeca en de Gemeente Waalwijk gaat Sit & Heat 10 terrassen 
verduurzamen met duurzame terrasverwarming. Dit doen we door middel van verwarming 
vanuit kussens, waarbij er geen warmte verloren gaat aan de buitenlucht. Dit bespaart tot wel 
95% aan energie in vergelijking met huidige gangbare verwarmingssystemen! 
 
De horecaondernemers in de gemeente Waalwijk worden in overleg met de gemeente 
benaderd. Warmtecoaches van Sit & Heat geven ondernemers inzicht in de energiebesparing 
die het op kan leveren. Sit & Heat zorgt voor de opvolging van alle interesse. Dit zullen zij doen 
door middel van Warmte Coaches. De Warmte Coaches van Sit & Heat kijken samen met de 
horecaondernemer naar de huidige manier van verwarmen van het buitenterras. In het gesprek 
staat het inzicht geven in wat de verwarmde kussens kunnen opleveren in het kader van 
energiebesparing en verduurzaming centraal. 
 



Ze kijken naar wat het huidige verbruik is en onderzoeken de duurzame manier van 
terrasverwarming d.m.v. Sit & Heat verwarmde kussens. Op basis van de wensen van de 
horecaondernemers brengt Sit & Heat een voorstel uit. In dit voorstel zal een bijdrage van de 
Gemeente Waalwijk worden meegenomen. De maximale korting van de Gemeente Waalwijk 
bedraagt 50% van het voorgestelde bedrag, met een maximum van € 1.500 per ondernemer (op 
basis van adres en kvk-nummer). Bij akkoord op het voorstel zal Sit & Heat de kussens in 
productie nemen. De kussens worden op maat geproduceerd voor de ondernemer, zodat het 
verwarmde terras een verlengstuk is van de zaak. Voor de productie van de verwarmde kussens 
werkt Sit & Heat samen met een sociaal atelier, waar mensen werken met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
Sit & Heat zal 10 horecaondernemers helpen met het uitvoeren van het verduurzamen van de 
terrasverwarming, met een maximaal projectbudget van € 15.000. 
 
Rol Sit & Heat 
Sit & Heat zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. Hieronder valt het 
opstarten van het project, het benaderen van de horecaondernemers, het inzichtelijk maken 
van de energiebesparing, verduurzaming en de opvolging hiervan. Dit zal Sit & Heat zoals 
hierboven geschreven in overleg doen met de gemeente Waalwijk en door middel van Warmte 
Coaches. 
Andere activiteiten zoals een onderzoek of 0-meting van het project zijn in overleg mogelijk. 
Deze activiteiten vallen buiten het projectbudget. 
 
0-meting 
Sit & Heat zal bij de horecaondernemers waar daadwerkelijk een bezoek wordt gebracht een 0-
meting uitvoeren. Dit wordt gedaan om inzichtelijk te maken wat zij kunnen besparen op hun 
terras bij gebruik van alternatieve terrasverwarming. Deze 0-meting valt binnen het 
projectbudget. De resultaten van de besparingsmogelijkheden worden gebruikt voor 
bewustwording van de horecaondernemers en voor de communicatie over de uiteindelijke 
besparing die het project heeft opgeleverd. 
 
Besparing? 
In de koudere periodes zal een ondernemer om 20 zitplaatsen te verwarmen, minimaal 3 
(elektrische) heaters gebruiken van minimaal 2000 watt per stuk. 
 
Gedurende de maanden september t/m mei betekent dit gemiddeld 5 branduren per dag x 
gemiddeld 5 dagen per week x minimaal 39 weken = 975 branduren per heater. 
 
Bij minimaal 3 heaters per ondernemer x 10 ondernemers x 975 branduren per heater x 2000 
watt = 58.500 kWh verbruik 
 
In de gewenste situatie beschikt elke ondernemer over 20 verwarmde zitplaatsen met maximaal 
30 watt per zitplaats. Deze kussens gaan alleen aan d.m.v. de sensor wanneer iemand de 
kussens daadwerkelijk gebruikt. Bij een terrasbezetting van 60% verbruik je in deze situatie het 
volgende: 



20 kussens per ondernemer x 10 ondernemers x 975 branduren x 60% bezetting x 30 watt = 
3.510 kWh verbruik.  
 
Een besparing van 54.990 kWh per jaar 
Op basis van deze besparing op kWH kunnen wij ook de bespring op CO2 berekenen. De 
omrekenfactoren voor de CO2 uitstoot zijn opgegeven door co2emissiefactoren.nl. Hier wordt 
de kolom kg CO2/eenheid (WTW) aangehouden. 
De CO2 uitstoot grijze stroom wordt berekend door de factor 0,52 maal het aantal kWh te doen. 
De uitkomst is de CO2 uitstoot in kg. 
De besparing in CO2 bedraagt 54.990 * 0,52 = 28.594,80 kg CO2 
 
De planning van het project: 
Het startmoment en de doorlooptijd van het project worden in overleg met de gemeente 
Waalwijk vastgesteld. 
September 2022 – start voorlichting en werving ondernemers 

Oktober/november 2022 – uitleveren kussens ondernemers 

November/december 2022 – Uitlichten positieve verhalen ondernemers en gasten 

Mei t/m juni 2023 – Communiceren resultaten 

Vanaf juli 2023 – werving nieuwe ondernemers 
 
Start project 
Bij akkoord van het college gaat het programma dezelfde week van start. 
Zoals besproken start de communicatie en de werving op 14 september 2022 bij akkoord van 
het college. 
 
Begroting van het project: 
Om 10 ondernemers duurzaam te ondersteunen begroten wij een bijdrage van € 15.000. De 
ondernemers krijgen dan een bijdrage van 50% van de aanschaf van hun duurzame 
terrasverwarming, met een maximum van €1.500 per ondernemer.  
 
Overige voorwaarden 
De facturatie vanuit Sit & Heat naar de gemeente Waalwijk gebeurt achteraf op basis van het 
daadwerkelijk aantal kussens dat is afgenomen door Waalwijkse ondernemers. Achteraf worden 
de facturen van Sit & Heat aan ondernemers gedeeld met de gemeente Waalwijk als bewijs. 
 
De aangeboden tarieven dienen een all-in tarief te zijn (exclusief BTW en incl. alle overige 
kosten). Prijzen mogen niet geïndexeerd worden. Aanpassingen zijn enkel na overleg met en na 
schriftelijke goedkeuring door de gemeente toegestaan. 
 
De gemeente Waalwijk behoudt zich het recht voor om gedeeltelijk of geheel, tijdelijk of 
definitief af te zien van opdrachtverlening. De afspraken die met ondernemers gemaakt zijn 
inzage deze overeenkomst mogen door Sit & Heat gefactureerd worden aan de gemeente 
Waalwijk.  
 

http://co2emissiefactoren.nl/


Wij hopen door middel van de deze offerte bij te kunnen dragen aan het verduurzamen van 
terrasverwarming in de gemeente Waalwijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Diks 
Sit & Heat 
 
 
Voor akkoord: 
 
Datum:       Datum: 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------        ---------------------------------- 
 
 
Eric de Jong       Jeroen Diks 
Programmamanager Duurzaamheid    Sit & Heat  
Gemeente Waalwijk         


