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Rapportgegevens
en verantwoording
Opdrachtgever

Keuringsinstantie

Organisatie

: Perfectkeur

Naam

: Perfectkeur B.V.

Naam

: N.O. de Meter

Adres

: Postbus 38

Adres

: Resultaatweg 1

: 3340AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Postcode / plaats : 9999 ZZ Energiearm

Email

Woning

Verantwoording

Adres

: g.vanderheide@perfectkeur.nl

: Gaslooslaan 1

Adviesbedrijf

: Raak Software Applicaties BV

: 0000 OM Energierijk

Inschrijfnummer

: IKB 1866-2088/09

Woningtype

: Eengezinswoning

Inspectiedatum

: 12 april 2019

Woningsubtype

: Vrijstaande woning

Autorisatie door

: J. Vermeer

Eigendom

: Eigenaar

Rapportnummer

: 123456

Bouwjaar

: 1985

Rapportdatum

: 12 april 2019

Inspecteur

: F. Vermeulen
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Nul op de meter!
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct

Direct
duurzaam!

meer comfort!

Direct
minder betalen!

Afzonderlijke maatregelen hebben een werking ten opzichte van elkaar, dus worden de maatregelen aangeboden in één pakket.
De ene maatregel beïnvloed namelijk de besparing van de andere. Onderstaand pakket is het maximaal haalbare NOM pakket.
Omdat subsidies wisselen en soms ook lokaal zijn, verwijzen we u naar www.energiesubsidiewijzer.nl voor de mogelijkheden.

Huidige kosten
gas

Huidige kosten
electriciteit

Huidige kosten
totaal

€ 1.472

€ 700

€ 2.172

Toekomstige
kosten gas

Toekomstige kosten Toekomstige kosten
electriciteit
energie

€ 0

€ 0

€ 0

Pakket 3 Nul op de Meter
Dit pakket maakt gebruik van de volgende maatregelen:
-

14 zonnepanelen (300WP/paneel)
Warmtepomp tbv tapwater
Ventilatiebox op gelijkstroom met CO2-sensor
Warmtepomp (lucht-water) incl LTV
Isolatie of extra isolatie bij daken
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Investering
(Euro)
€ 30.812

Toelichting bij dit plan
Inleiding
U heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het Nul Op de Meter renoveren van uw woning. Dat kan in één keer,
maar ook stap voor stap.
Of u dat nu wilt om geld te besparen, om onafhankelijk te worden van grote energieleveranciers of vanwege uw zorg om
klimaatverandering, u doet er in elk geval goed aan.
U maakt deel uit van een groeiende wereldwijde beweging die streeft naar een duurzamere samenleving. Hierbij vindt u
ons algemeen advies in het kort, waarbij we uitgaan om in een aantal op elkaar opbouwende stappen tot een Nul Op de
Meter (NOM) of te wel een energie-neutrale woning te komen.
Doelstelling
De prijzen van fossiele brandstoffen zullen naar verwachting blijven stijgen door energiebelasting, milieu toeslagen,
mondiale ontwikkelingen en energie levering uit landen met een onbetrouwbaar regime. De aardbeving problematiek en
daaruit voortvloeiend reductie op de winning van het aardgas zal hier ongetwijfeld invloed op hebben.
Daarom is dringend een transitie gewenst van energievoorziening uit fossiele brandstoffen, naar een energievoorziening
uit duurzame (en oneindige) bronnen zoals de zon, wind en aardwarmte.
De verduurzaming van de bestaande woningen naar Nul Op de Meter, met een positief economisch resultaat, is het beste
te realiseren via een samenhangend pakket van maatregelen. De integrale afstemming van bouwkundige maatregelen,
energiebron en afgifte systeem van warmte is van doorslag gevend belang voor het efficiënt en duurzaam verwarmen
van uw huis.
Hoewel de verduurzaming zich vooral richt op reductie van co2 en energie, zijn naast de beoogde beheersbaarheid: - de
verlaging van de woonlasten - een gezonder en comfortabel leefklimaat -levensduurverlenging en de eventuele
waardevermeerdering van de woning, belangrijke argumenten om aan het project deel te nemen.
Woningen met een beter energielabel leveren meer op. Dit concluderen onderzoekers van het TIAS Vastgoed LAB, die al
meer dan 4 jaar de effecten van het energielabel op de woningmarkt onderzoeken.
Aanpak
Deel maatregelen gebaseerd op Trias energetica ontwikkelen met intelligente bouwkundige en technische oplossingen.
Integraal afstemmen van de deelmaatregelen naar Tetra Energetica
• beperk de energievraag (isoleren en ventileren)
• maak maximaal gebruik van duurzame energiebronnen
• de energievraag zo efficiënt mogelijk invullen
(energie terugwinning)
• stem de trias maatregelen op integrale wijze elkaar af (tetra)
Dit betekent dus, een op de techniek afgestemde isolatiewaarde van de woningschil. Een optimaal afgiftesysteem voor
ventileren en laag temperatuur verwarming, en vervolgens de energiebron zoals b.v. een warmtepomp en zonnepanelen
op integrale wijze combineren.
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Toelichting bij dit plan
Uitgangspunten

Toelichting adviseur
Voor uw woning zijn 3 pakketten van maatregelen opgesteld. Zo kunt u stapsgewijs naar een nul-op-de-meter woning
gaan. De eerste stap betreft het verlagen van gas en elektra. De tweede stap is het plaatsen van een warmtepomp, zodat
er geen gasverbruik meer is. De laatste stap is het plaatsen van voldoende zonnepanelen voor het verbruik van de
warmtepomp én het verbruik door de bewoners.
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Overzicht pakketten
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct
meer comfort!

Direct
duurzaam!

Direct
minder betalen!

In onderstaande tabel ziet u per pakket het verschil in energiekosten met bijbehorende investering. Vaak zijn (lokale) subsidies
mogelijk, maar deze kunnen wijzigen. Daarom verwijzen we u naar www.energiesubsidiewijzer.nl voor de actuele mogelijkheden.
Daarnaast ziet u hoeveel CO2 u bespaart en wat de invloed is van het pakket op het energielabel (L) van uw woning.

Pakket 1 gas en elektra besparen

€ 11.420

Energiekosten
huidig
€ 2.172

Pakket 2 van gas af

€ 23.420

€ 2.172

€ 633

1.678 kg/jr.

A

Pakket 3 Nul op de Meter

€ 30.812

€ 2.172

€ -65

2.818 kg/jr.

A

Pakket 4 NOM + extra PV

€ 39.260

€ 2.172

€ -862

4.121 kg/jr.

A

Pakket

Investering
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Energiekosten
nieuw
€ 1.807

CO2
besparing
123 kg/jr.

B

L

Inzicht per pakket
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct
meer comfort!

Direct

Direct
duurzaam!

minder betalen!

Omdat de afzonderlijke maatregelen een werking hebben ten opzichte van elkaar worden de maatregelen aangeboden in één
pakket. De ene maatregel beïnvloed namelijk de besparing van de andere maatregel.

Pakket 1 gas en elektra
besparen
Huidige kosten
gas

Toekomstige kosten
gas

Huidige kosten
electriciteit

Toekomstige kosten
electriciteit

Investering
(Euro)

€ 1.472

€ 1.174

€ 700

€ 633

€ 11.420

Huidig
gasverbruik

Nieuw
gasverbruik

Huidig electriciteits
verbruik

Nieuw electriciteits
verbruik

2.300 m3

1.835 m3

3.500 kWh

3.163 kWh

Dit pakket maakt gebruik van de volgende maatregelen:
- Lage temp. verwarming (LowH2O radiator)
- Ventilatiebox op gelijkstroom met CO2-sensor
- Isolatie of extra isolatie bij daken
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Inzicht per pakket
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct

Direct

Direct
duurzaam!

meer comfort!

minder betalen!

Omdat de afzonderlijke maatregelen een werking hebben ten opzichte van elkaar worden de maatregelen aangeboden in één
pakket. De ene maatregel beïnvloed namelijk de besparing van de andere maatregel.

Pakket 2 van gas af

Huidige kosten
gas

Toekomstige kosten
gas

Huidige kosten
electriciteit

Toekomstige kosten
electriciteit

Investering
(Euro)

€ 1.472

0

€ 700

€ 633

€ 23.420

Huidig
gasverbruik

Nieuw
gasverbruik

Huidig electriciteits
verbruik

Nieuw electriciteits
verbruik

2.300 m3

0 m3

3.500 kWh

3.163 kWh

Dit pakket maakt gebruik van de volgende maatregelen:
-

Warmtepomp tbv tapwater
Ventilatiebox op gelijkstroom met CO2-sensor
Warmtepomp (lucht-water) incl LTV
Isolatie of extra isolatie bij daken
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Inzicht per pakket
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct

Direct

Direct
duurzaam!

meer comfort!

minder betalen!

Omdat de afzonderlijke maatregelen een werking hebben ten opzichte van elkaar worden de maatregelen aangeboden in één
pakket. De ene maatregel beïnvloed namelijk de besparing van de andere maatregel.

Pakket 3 Nul op de Meter

Huidige kosten
gas

Toekomstige kosten
gas

Huidige kosten
electriciteit

Toekomstige kosten
electriciteit

Investering
(Euro)

€ 1.472

0

€ 700

€ -65

€ 30.812

Huidig
gasverbruik

Nieuw
gasverbruik

Huidig electriciteits
verbruik

Nieuw electriciteits
verbruik

2.300 m3

0 m3

3.500 kWh

-324 kWh

Dit pakket maakt gebruik van de volgende maatregelen:
-

14 zonnepanelen (300WP/paneel)
Warmtepomp tbv tapwater
Ventilatiebox op gelijkstroom met CO2-sensor
Warmtepomp (lucht-water) incl LTV
Isolatie of extra isolatie bij daken
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Inzicht per pakket
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct

Direct

Direct
duurzaam!

meer comfort!

minder betalen!

Omdat de afzonderlijke maatregelen een werking hebben ten opzichte van elkaar worden de maatregelen aangeboden in één
pakket. De ene maatregel beïnvloed namelijk de besparing van de andere maatregel.

Pakket 4 NOM + extra PV

Huidige kosten
gas

Toekomstige kosten
gas

Huidige kosten
electriciteit

Toekomstige kosten
electriciteit

Investering
(Euro)

€ 1.472

0

€ 700

€ -862

€ 39.260

Huidig
gasverbruik

Nieuw
gasverbruik

Huidig electriciteits
verbruik

Nieuw electriciteits
verbruik

2.300 m3

0 m3

3.500 kWh

-4.310 kWh

Dit pakket maakt gebruik van de volgende maatregelen:
-

Ventilatiebox op gelijkstroom met CO2-sensor
30 zonnepanelen ( 300WP/paneel)
Warmtepomp tbv tapwater
Warmtepomp (lucht-water) incl LTV
Isolatie of extra isolatie bij daken
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Overzicht maatregelen
Het principe van Nul-op-de-meter is eenvoudig. We werken naar een situatie zonder zonder
gas- en elektriciteitsrekening. Door middel van ons principe heeft u drie keer direct voordeel!

Direct
meer comfort!

Direct
duurzaam!

Direct
minder betalen!

Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van alle maatregelen die u kunt toepassen in uw woning. Per maatregel wordt
er een overzicht gegeven van de investering, besparing en terugverdientijd. Verder krijgt u advies over de uitvoering van de
maatregel, inclusief aandachtspunten. Indien er geïsoleerd wordt, krijgt u een overzicht van de vloeren, daken, gevels en
beglazing die aangepast moeten worden. Ten slotte worden mogelijke subsidies getoond.

Isolatie of extra isolatie bij daken
Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van het dak. Voordelen: Het comfort van de
woning gaat omhoog, doordat het dak aan de binnenzijde minder koud wordt en doordat er
minder warmte verloren gaat door kieren en naden. De geluidswering van het dak wordt beter.
Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Belangrijk is dat
de isolatie goed wordt aangebracht, dus met een dampremmende laag aan de binnenzijde
voordat de gipsplaten worden aangebracht. Genoemde prijs per m2 excl. opstartkosten.

Investering

Kosten overig

€ 6.120

€0

Dit kost het u
(€)
€ 6.120

Aandachtspunten:
Controleer of er nog voldoende ventilatie is. Is in iedere
ruimte een ventilatierooster, een klepraam of afzuiging
aanwezig? De kieren en naden worden namelijk
dichtgemaakt.
Breng tussen de afwerkplaat/het plafond en de isolatie
een dampremmende folie aan. Als dit niet of onjuist
gebeurt, kan in de dakconstructie inwendige
condensatie ontstaan, met mogelijk (vocht)problemen
als gevolg.
Bijgaande foto is een principe schets. De definitieve
keuze voor uitvoering in overleg met de aannemer
maken.

Aanpassingen
Dak: Dakkapel (1,35 m2)
Nieuwe isolatie: 130 mm
Dak: Rechterzijde (59,66 m2)
Nieuwe isolatie: 130 mm
Dak: Linkerzijde (63,89 m2)
Nieuwe isolatie: 130 mm
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Beglazing vervangen door HR++
glas
Vernieuwing van beglazing kan als aanleiding gebruikt worden om ook ventilatieroosters in het
glas aan te brengen.
HR++ glas: Het vervangen van het bestaande glas door Hoog Rendement ++ (HR++)glas.
Ofwel alleen het glas wordt vervangen, of het glas inclusief kozijn. Deze overweging is
afhankelijk van het feit of uw kozijnen aan vervanging toe zijn en of de kozijnen voldoende
sterk zijn om het zwaardere dubbel glas te dragen. Het comfort van de woning gaat omhoog,
doordat er geen koude lucht of straling meer van het raam afkomt en er nauwelijks nog
condensatie optreedt op het glas. Het comfort gaat verder omhoog, doordat de
ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. Dit is met name het geval bij
kozijnvervanging. De geluidswering wordt beter, doordat HR++glas beter isoleert.

Investering

Kosten overig

€ 4.097

€0

Dit kost het u
(€)
€ 4.097

Aandachtspunten:
Het is mogelijk dat er bij heldere koudere nachten
condens aan de buitenzijde op het nieuwe HR++ glas
ontstaat. De buitenste ruit blijft koud, door de betere
isolerende werking. Deze verdampt echter als de zon
gaat schijnen of als de ruimte weer wordt verwarmd.
Controleer de staat en dikte van de kozijnen. Deze
bepalen of HR++ glas in het bestaande kozijn past. In
overleg met de glaszetter kan worden bepaald hoe het
glas het beste kan worden aangebracht en wat de
gevolgen zijn voor het uiterlijk van de woning. Mogelijk
moeten ook de kozijnen vervangen worden.
Als gekozen wordt voor gefaseerde vervanging, dan is
het praktisch de grootste oppervlakten het eerste te
vervangen, of daar waar het de minste impact heeft op
de kozijnen om zo gunstig mogelijk uit te komen m.b.t.
de kosten.

Aanpassingen
Glas: Linkerzijde (2,00 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Rechterzijde (2,28 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Rechterzijde (2,28 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Achterzijde (0,77 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Achterzijde (1,68 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Achterzijde (1,68 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Achterzijde (6,38 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Voorzijde (0,77 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Voorzijde (1,68 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Voorzijde (1,68 m2)
Nieuw glastype: HR ++
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Aanpassingen
Glas: Voorzijde (2,28 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Voorzijde (2,28 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: dkp-Voorzijde (3,40 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Rechterzijde (0,63 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Rechterzijde (1,17 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Rechterzijde (1,17 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Linkerzijde (0,63 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Linkerzijde (0,63 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Linkerzijde (0,63 m2)
Nieuw glastype: HR ++
Glas: Linkerzijde (0,63 m2)
Nieuw glastype: HR ++
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Lage temp. verwarming (LowH2O
radiator)
Bij Laag Temperatuur Verwarming ( LTV) is de aanvoertemperatuur van het water dat naar
de radiatoren, vloer- of wandverwarming gaat, maximaal 55 graden Celsius.
Bij gewone centrale verwarming kan dat oplopen tot 80 graden. Vanwege de lagere
temperatuur kan LTV bij een lager gasverbruik uw huis warm houden. Dat scheelt op de
gasrekening en op uitstoot van broeikasgassen. Daarom is LTV milieuvriendelijker dan
gewone centrale verwarming. Verder zorgt LTV voor gezondere lucht in huis. Een systeem
voor LTV is te koppelen aan bijna alle hr-ketels, collectieve verwarming en natuurlijk aan
warmtepompen.

Investering

Kosten overig

€ 5.000

€0

Aandachtspunten:
Met LTV duurt het langer om het huis op te warmen,
vooral met vloer- of wandverwarming. LTV is daarom
vooral geschikt voor ruimten die je veel gebruikt en
constant warm wilt houden, en niet voor kamers die je
snel of voor een korte periode wilt kunnen opwarmen.
De huidige ketel kan worden ingesteld op lagere
temperatuur, daar is verder geen aanpassing voor
nodig.
Vuistregel is dat er ca. 75W/m3 nodig is. De
installateur kan een correcte berekening maken voor
de hele woning als van alle ruimtes de gewenste
temperatuur ook bekend is.
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Dit kost het u
(€)
€ 5.000

Warmtepomp (lucht-water) incl
LTV
Een combi warmtepomp verwarmt uw woning en zorgt voor warm water. De
warmtepompinstallatie vervangt uw verwarmingsketel en kan aangesloten worden op het
centrale verwarmingssysteem. Door warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater te halen
maakt de installatie bruikbare energie. Duurzame energie dus! Om een warmtepomp te laten
werken is wel stroom nodig, bij het gebruik ervan neemt het elektriciteitsverbruik daarom toe.
Echter heeft u geen gasgebruik meer voor het verwarmen van uw woning.

Investering

Kosten overig

€ 9.000

€ 5.000

Dit kost het u
(€)
€ 14.000

Beschrijving kosten overig
Lage temp. verwarming aanbrengen
Bijvoorbeeld Low H2O radiatoren plaatsen

Aandachtspunten:
Een warmtepomp kent twee geluidsbronnen: de
compressor en de ventilator. Deze draaien tegelijk. Via
de metalen constructie en via de ventilatoropening
komt het geluid naar buiten. Om een optimaal resultaat
te krijgen, zowel qua kosten als qua rendement, moet
de buitenunit zo dicht mogelijk bij het binnen gedeelte
geplaatst worden. Bij de plaatsing is het tevens van
belang rekening te houden met het geluidvermogen.
Dat betekent: niet direct aan de erfafscheiding of onder
een raam.

Opnamedatum

: 12 april 2019

Pagina

: 17 van 30

Rapportnummer : 123456

Warmtepomp tbv tapwater
Een combi warmtepomp verwarmt uw woning en zorgt voor warm water. De
warmtepompinstallatie vervangt uw warm tapwater systeem en kan aangesloten worden op
het centrale tapwater systeem. Door warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater te halen
maakt de installatie bruikbare energie. Duurzame energie dus! Om een combi warmtepomp te
laten werken is wel stroom nodig, bij het gebruik ervan neemt het elektriciteitsverbruik daarom
toe. Echter gebruikt u geen gas meer voor het verwarmen van het tapwater.

Investering

Kosten overig

€ 3.000

€0

Dit kost het u
(€)
€ 3.000

Aandachtspunten:
Een warmtepomp kan niet direct warm tapwater
leveren. De warmtepomp verwarmt een boiler met een
inhoud van 200-300 liter. Deze zal in de woning
geplaatst worden, houd rekening met de grootte
(ongeveer zo groot als een wasmachine en droger op
elkaar).
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14 zonnepanelen (300WP/paneel)
PV-cellen of zonnecellen wekken elektriciteit op met behulp van zonlicht. PV-cellen wekken
elektriciteit op uit zonlicht. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af
van het type zonnecel. Amorfe zonnecellen leveren relatief de minste elektriciteit op, maar zijn
goedkoper. Monokristallijncellen leveren het meeste op, maar zijn ook duurder.
Multikristallijne zonnecellen zitten hier tussenin.
Door het gebruik van gratis geleverde elektriciteit van de zon hoeft u minder energie af te
nemen van uw energieleverancier en bespaart u op uw elektriciteitsrekening.

Investering

Kosten overig

€ 7.392

€0

Dit kost het u
(€)
€ 7.392

Aandachtspunten:
Let er bij het toepassen van zonnecellen op dat deze
op het dak moeten worden geplaatst en dat ze moeten
worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
Als u de geproduceerde elektriciteit niet direct gebruikt,
kunt u deze terugleveren aan het energiebedrijf. Maak
hierover afspraken met uw energiebedrijf.
De zonnepanelen dienen op de dakpannen geplaatst te
worden, omdat anders het dak op een andere wijze
waterdicht gemaakt dient te worden. Dat is naast
technisch ook kostentechnisch niet aan te bevelen.
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30 zonnepanelen ( 300WP/paneel)
PV-cellen of zonnecellen wekken elektriciteit op met behulp van zonlicht. PV-cellen wekken
elektriciteit op uit zonlicht. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af
van het type zonnecel. Amorfe zonnecellen leveren relatief de minste elektriciteit op, maar zijn
goedkoper. Monokristallijncellen leveren het meeste op, maar zijn ook duurder.
Multikristallijne zonnecellen zitten hier tussenin.
Door het gebruik van gratis geleverde elektriciteit van de zon hoeft u minder energie af te
nemen van uw energieleverancier en bespaart u op uw elektriciteitsrekening.

Investering

Kosten overig

€ 15.840

€0

Dit kost het u
(€)
€ 15.840

Aandachtspunten:
30 panelen is het maximaal aantal panelen op het
zuid-west dak. (rekening houdend met de dakkapel).
De extra stroom die wordt opgewekt kan gebruikt
worden voor opladen van een elektrische auto en
elektrisch koken. Een accu plaatsen kan wel, maar
levert niet veel winst op zolang de salderingsregeling
nog van kracht is. Het overschot van elektriciteit kan
teruggeleverd worden overdag, en weer afgenomen op
het moment dat er elektriciteit nodig is.
Huidige accu's zijn nog niet in staat voldoende op te
slaan om helemaal zonder backup te kunnen.
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Ventilatiebox op gelijkstroom met
CO2-sensor
Uw oude ventilatiebox wordt vervangen door een nieuwe energiezuinige ventilatiebox. Oude
ventilatieboxen gebruiken nog wisselstroommotoren welke onzuiniger zijn dan de nieuwe
gelijkstroommotoren. Ook zijn deze stiller en hebben een betere luchtafvoercapaciteit wat
gunstiger is voor uw comfort en binnenluchtkwaliteit.

Investering

Kosten overig

€ 200

€ 100

Dit kost het u
(€)
€ 300

Beschrijving kosten overig
CO2 sensor

Aandachtspunten:
Laat de ventilatie ventielen goed inregelen zodat ze in
de betreffende ruimte de juiste hoeveelheid lucht
afzuigen. De ventilatiebox wordt vervangen door een
zuinige box met dezelfde omvang en capaciteit. De
afzuigpunten dienen minimaal in de woonkamer,toilet
en badkamer aanwezig te zijn. In de woonkamer wordt
een CO2 sensor geplaatst die de stand van de
ventilatiebox regelt.
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Eenvoudige besparingen

Overzicht besparingsmogelijkheden middels eenvoudige maatregelen

Toepassen van energiezuinige verlichting levert een besparing van ongeveer

€ 325 per jaar

Uitgangspunt voor deze besparingsberekening is dat energiezuinige verlichting geheel nog niet in de woning aanwezig is.
Er is niet gecontroleerd of energiezuinige verlichting reeds in de woning aanwezig is.
Tip: Veel elektriciteit wordt gebruikt door huishoudelijke apparaten. Wees bij de aanschaf van nieuwe apparatuur alert op
het verbruik. Huishoudelijke apparaten hebben een energielabel dat inzicht geeft in het verbruik.

Toepassen van waterbesparende douchekop(pen) levert een besparing van ongeveer

€ 30 per jaar

Doorstroombegrenzers op kranen leveren de volgende besparing op

€ 37 per jaar

Het gebruik van een spaarknop voor het toilet levert de volgende besparing op

€ 42 per jaar

Totaaloverzicht besparing op waterverbruik.

€ 109 per jaar

Uitgangspunt voor deze besparingsberekening is dat doorstroombegrenzers, thermostaatkranen of spaarknoppen nog
niet aanwezig zijn.
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Eenvoudige besparingen

Overzicht besparingsmogelijkheden middels eenvoudige maatregelen

Toepassen van waterbesparende douchekop(pen) levert een besparing van ongeveer
Doorstroombegrenzers op kranen levert ongeveer de volgende besparing op uw
gasverbruik
Deze besparing is uiteraard alleen te realiseren indien de onder "Besparen op waterverbruik"
benoemde doorstroombegrenzers, thermostaatkranen of spaarknoppen nog niet aanwezig zijn
en worden toegepast.

€ 81 per jaar
€ 27 per jaar

Daarnaast is er een besparing op kierdichting mogelijk. Dit kan middels tochtstrips en afkitten
van kieren en naden langs kozijnen e.d. Let daarbij wel op voldoende ventilatie.
Toepassen van kierdichting levert een besparing van ongeveer
Totaaloverzicht besparing op gasverbruik.

€ 65 per jaar
€ 172 per jaar

Resumé direct besparen middels eenvoudige maatregelen

Elektriciteit

€ 325 per jaar

Waterverbruik

€ 109 per jaar

Gasverbruik

€ 172 per jaar

Totaal

€ 606 per jaar

Zoals u ziet kunt u vaak op eenvoudige wijze het milieu een steuntje in de rug geven. Het leuke is dat dit ook nog eens
positief uitwerkt op financieel terrein. De hier genoemde zaken zijn allemaal toepassingen die u kunt aanbrengen of
veranderen. Veel besparing kunt u ook halen uit bewust omgaan met uw energieverbruik.
Naast de in dit rapport genoemde zaken zijn er nog vele tips om op eenvoudige wijze energie te kunnen besparen.
Bijvoorbeeld met uw koelkast, wassen, drogen en andere huishoudelijke apparaten.
Let op: Het kan zijn dat er al een aantal van de genoemde voorzieningen zijn getroffen in deze woning. Deze zaken vallen
echter niet onder het onroerend goed en horen dus niet noodzakelijkerwijs bij de woning. Om die reden geven wij inzicht
in alle mogelijkheden ook als deze aanwezig zijn. Ook de besparingsreductie van combinaties van deze
besparingsmogelijkheden zijn niet doorberekend.
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Overzicht opnamegegevens
Algemene projectgegevens.
Opdrachtgever
Adres
Postcode
Plaats
Datum woning opname
Naam EPA-organisatie
Certificaatnummer BRL 9500
Naam EPA-adviseur
Pers. certificaat nr. adviseur

N.O. de Meter
Gaslooslaan 1
0000 OM
Energierijk
12 apr 2019
Perfectkeur B.V.
IKB 1866-2088/09
F. Vermeulen
7195

Woning gerelateerde projectgegevens.
Bouwjaar
Woningtype
Woningsubtype
Eigendomsverhouding
Ligging voorgevel

1985
Eengezinswoning
Vrijstaande woning
Eigenaar
Noordwest

Gebruiksoppervlakten.
Begane grond
1ste verdieping
2de verdieping
Overige verdiepingen

61,26 m2
89,68 m2
46,8 m2
0 m2

Totaal gebruiksoppervlak

197,74 m2

Installatie- en ventilatiegegevens.
Type verwarming
Verwarmingstoestel
Tapwater
Zonnecollector
Kierdichting is aanwezig op
Ventilatie type
Maatwerk gebruiksgegevens.
Gecorrigeerd gasverbruik*
Berekende stijging energiekosten
Berekende rente

Individueel
Hr107 ketel
Gasgestookt combitoestel met Gaskeur HRww label
Geen;
[C1 ] Natuurlijke toevoer / mechanische afvoer, handmatigebediening

6% per jaar
3%

* Het gemeten gasverbruik wordt gecorrigeerd voor een aantal dingen. De belangrijkste zijn de meetperiode en seizoensinvloeden. Als eerste wordt
het gasverbruik omgerekend naar verbruik per jaar. Daarna wordt er gecorrigeerd voor het klimaat. Indien het klimaat tijdens de meetperiode relatief
warm was, dan is het gecorrigeerde gasverbruik hoger.
Gevels
Naam

Oppervlakte m2

Voorzijde

29,93

Achterzijde

24,79

Achterzijde boven garage
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3,24

Samenstelling
Isolatie: Ja (80 mm)
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Ja (80 mm)
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Ja (80 mm)
Luchtspouw: Ja

Overzicht opnamegegevens

Gevels
Naam

Oppervlakte m2

Rechterzijde

20,40

Linkerzijde

8,04

Linkerzijde garage

10,74

dkp-Voorzijde

0,00

dkp-Rechterwang

0,63

dkp-Linkerwang

0,63

Samenstelling
Isolatie: Ja (80 mm)
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Ja (80 mm)
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Ja

Vloeren
Naam

Oppervlakte m2

Samenstelling
Isolatie: Ja (70 mm)
Luchtspouw: Nee
Isolatie: Ja (60 mm)
Luchtspouw: Ja
Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Nee

Begane grond

61,26

1e verdieping garage

14,31

1e verdieping

10,64

1e verdieping

0,00

N.V.T.

2e verdieping

0,00

N.V.T.

Daken plat
Naam

Oppervlakte m2

Dakkapel

1,35

Samenstelling
Plat; Isolatie: Onbekend
Luchtspouw: Ja

Daken hellend
Naam

Oppervlakte m2

Linkerzijde

63,89

Rechterzijde

59,66

Samenstelling
Hellend; Isolatie: Ja (50 mm)
Luchtspouw: Nee
Hellend; Isolatie: Ja (50 mm)
Luchtspouw: Nee

Beglazing
Naam

Oppervlakte m2

Samenstelling

Linkerzijde

0,63

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Linkerzijde

0,63

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Linkerzijde

0,63

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Linkerzijde

0,63

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Rechterzijde

1,17

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Rechterzijde

1,17

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Rechterzijde

0,63

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

dkp-Voorzijde

3,40

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Opnamedatum

: 12 april 2019

Pagina

: 25 van 30

Rapportnummer : 123456

Overzicht opnamegegevens

Beglazing
Naam

Oppervlakte m2

Samenstelling

Voorzijde

2,28

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Voorzijde

2,28

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Voorzijde

1,68

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Voorzijde

1,68

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Voorzijde

0,77

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Achterzijde

6,38

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Achterzijde

1,68

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Achterzijde

1,68

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Achterzijde

0,77

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Rechterzijde

2,28

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Rechterzijde

2,28

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Linkerzijde

2,00

Kozijn: Hout / Kunststof; Type: Dubbel glas

Deuren
Naam

Oppervlakte m2

Samenstelling

Linkerzijde

2,20

Ongeisoleerd

Linkerzijde garage

1,98

Ongeisoleerd

Bovenstaande informatie geeft een weergave van de meest essentiële door ons opgenomen gegevens conform de BRL9500. U kunt middels deze
gegevens de ingevoerde gegevens controleren. Een begrippenlijst met verklarende tekst bij deze opnamegegevens kunt u vinden op de volgende
pagina’s van dit rapport. Heeft u vragen of opmerkingen bel dan 0786849750 of stuur een email naar g.vanderheide@perfectkeur.nl.
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Overzicht begrippen
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Disclaimer
De inhoud van dit rapport is met grote zorg samengesteld. De inspecteur die dit rapport heeft opgesteld heeft dit gedaan naar aanleiding van een
inspectie, ter plaatse, van de woning gelegen aan de Gaslooslaan 1 te Energierijk die is uitgevoerd op 12-4-2019 14:00:00.
Deze inspecteur is een deskundig opgeleide, wettelijk gekwalificeerde medewerker met ruim voldoende energetische kennis om deze inspectie te
doen. Onze medewerkers zijn erop gericht de opname zorgvuldig en foutloos uit te voeren. Toch vragen wij u de opnamegegevens, zoals u deze
terugvindt in dit rapport, zorgvuldig te controleren. Wij voegen dit toe om eventuele door ons, onverhoopt toch gemaakte, fouten te ondervangen.
De besparingskansen en maatregelen die in dit rapport worden genoemd zijn slechts bedoeld als een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend nog aanspraken op worden gemaakt. In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de basisgegevens die wij hebben gehanteerd voor
het vaststellen van de besparingen.
Perfectkeur B.V. is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader
van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit
schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportage datum te worden aangetoond.
Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na datum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door
Perfectkeur B.V. nadrukkelijk van de hand gewezen. Aan de inhoud van deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend noch garanties
voortvloeien.
Voor de besparingen die worden behaald met het toepassen van de bouwkundige maatregelen de worden geadviseerd is gebruik gemaakt van zeer
complexe berekeningen binnen een gecertificeerde DGMR rekenkern woningbouw versie 3.7.2.1 in de software. Het certificeringattest wat is
toegekend door KIWA is opvraagbaar.
Voor het vaststellen van de contextuele statistiek is er gebruik gemaakt van cijfers en informatie die verstrekt word door Agentschap NL. Agentschap
NL is het onderdeel van het ministerie van VROM dat de implementatie en realisatie van de energielabelmaatregel onder haar verantwoording heeft.
Peildatum van de cijfers voor het vaststellen van de contextuele statistiek is 24-07-2008.
De onderliggende waarden voor de berekeningen van de directe besparingen in dit rapport en de berekening voor het omzetten zijn conform de
opgave van milieu centraal. Voor het omrekenen van de besparingen naar geld is gerekend met de volgende energieprijzen: elektriciteit € 0,20 per
kWh, water € 1,34 per m3, gas € 0,64 per m3. Deze prijzen en besparingen zijn conform "Prijspeil 2016/2017 (Landelijk gemiddelde)". De
vaststellingen van aantallen, maten en hoeveelheden zijn indicatief voor een woning en gebaseerd op gemiddelden, voor zover deze niet zijn
vastgesteld door de inspecteur, tijdens de inspectie ter plaatse.
Het gemeten gasverbruik wordt gecorrigeerd voor een aantal dingen. De belangrijkste zijn de meetperiode en seizoensinvloeden. Als eerste wordt het
gasverbruik omgerekend naar verbruik per jaar. Daarna wordt er gecorrigeerd voor het klimaat. Indien het klimaat tijdens de meetperiode relatief warm
was, dan is het gecorrigeerde gasverbruik hoger.
Het getoonde elektriciteitsverbruik bevat niet het verbruik van apparaten! Denk aan televisies, wasmachines en koelkasten. Hierdoor komt het
getoonde elektriciteitsgebruik niet overeen met het werkelijk elektriciteitsgebruik van de woning. Dit is enerzijds omdat het verbruik van apparaten
moeilijk te bepalen is, anderzijds omdat ze niet of minder relevant zijn voor de bepaling van het energiegebruik voor ruimteverwarming en tapwater.
Het getoonde elektriciteitsverbruik bestaat uit elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming, warm tapwater, hulpenergie (ventilatoren en pompen, voor
verlichting, elektriciteitsproductie van het fotovoltaïsche zonne-energiesysteem en elektriciteitsproductie van de WKK (Warmte-KrachtKoppeling)
Woont u in een monument of valt uw woning onder beschermd stadsgezicht en wilt u aan de buitenkant van uw woning maatregelen treffen,
bijvoorbeeld het plaatsten van zonnecollectoren of zonneboilers. Neem dan altijd eerst contact op met de afdeling monumentenzorg om te bespreken
of u hier toestemming voor krijgt.
Dit rapport, waarop copyright rust, is intellectueel, geregistreerd eigendom van Raak Software Applicaties BV. Niets uit dit rapport mag worden
vermenigvuldigd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, voor zakelijke of commerciële toepassingen, dan behalve wanneer daar uitdrukkelijk
vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door Raak Software Applicaties BV.
Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U ontvangt deze bij de bevestiging als u gebruikt maakt van onze
diensten.
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