
Energielabel gebouw

Dit gebouw

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Labelklasse maakt vergelij king met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelij k

(zie de bij lage voor de samenstelling)

Energiegebruik per viekante meter maakt vergelij king met andere gebouwen mogelij k

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel?

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

• Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is

voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting

(exclusief de apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

• Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een

gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

• Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid 'megajoules' per

vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m²), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit

• (kWh/m²), gas (m³/m²) en warmte (GJ/m²).

De CO2-emmissie als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in

kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m²)

(zie toelichting in bijlage)

Gebruiksoppervlakte

Opnamedatum

Energielabel geldig tot

Afmeldnummer

Naam adviseur

Examennummer

Handtekening

Adviesbedrijf

Inschrijfnummer

KvK-nummer

Straat (zie bijlage)

Nummer/toevoeging

Postcode

Plaats

Volgnummer gebouw

A++++

kantoorfunctie

Nee

1737,5 m²

29-04-2020

29-04-2030

733926034

M.Meijer

44998

Nelissen Ingenieursbureau b.v.

SKW 21.9500.002

39090359

Oude Graaf

15

6002 NL

Weert

-151,9 MJ/m²

-9,3 kg/m²

(megajoules)

(CO2-emissie)

-13,7 kWh/m² (elektriciteit)

0 m³/m² (gas)

0 GJ/m² (warmte)



Advies voor dit gebouw

Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van

(groot)onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan

lager zijn. Via kunt u een indicatie krijgen hoeveel onderstaande maatregelen

kosten en wat zij opleveren aan energiebesparing. U kunt ook een advies op maat aanvragen,

speciaal op uw situatie afgestemd (maatwerkadvies). De adviseur zet op een rij hoe u energie

kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt

terugverdienen. In de praktijk blijkt dat aanvragers van het energielabel dit vaak combineren met

een maatwerkadvies.

Het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland valt direct onder het

Activiteitenbesluit. Bij een jaarlijks energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of

25.000 m³ aeq (aardgasequivalenten) dienen ze alle mogelijke energiebesparende maatregelen

te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mogelijk zijn een aantal geadviseerde

maatregelen verplicht in het kader van het Activiteitenbesluit. Op vindt u (een

link met) meer informatie over het Activiteitenbesluit.

www.ep-online.nl

www.ep-online.nl

De volgende verbetermaatregelen kunnen voor dit gebouw van belang zijn:

Niet van toepassing



BIJLAGE

Toelichting gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van

het gebouw. De niet-dragende binnenwanden spelen bij de bepaling geen rol. De oppervlakte zal afwijken van Bruto vloeroppervlakte (BVO),

Netto vloeroppervlak (NVO) en Verhuurbare Vloeroppervlakte (VVO). De volledige definitie voor de bepaling van de oppervlakte is vast-

gelegd in de NEN 2580.

Een gebouw kan één of meerdere gebruiksfuncties hebben. De volgende gebruiksfuncties kunnen voorkomen: bijeenkomstgebouw-,

celgebouw-, gezondheidsgebouw- (klinisch of niet-klinisch), kantoor-, logiesgebouw, onderwijsgebouw-, sportgebouw- en winkelfunctie

Dit gebouw heeft de volgende samenstelling aan gebruiksfuncties.

Samenstelling/functie Percentage

kantoorfunctie 80

bijeenkomstfunctie overig 20

Energielabelklasse

Voor dit gebouw is de energieprestatie bepaald. Dit getal wordt vertaald naar een energielabelklasse die aangeeft hoe energiezuinig

uw gebouw is. De energielabelklasse wordt weergegeven met een letter en kleur in onderstaande balk. De energielabelklasse wordt bij

de basismethodiek uitgedrukt in de energie-index (EI), bij  de gedetailleerde methodiek wordt deze uitgedrukt in de EP:tot /EP;adm;tot;nb waarde (E/E).

A++++
-0,33 (E/E)

Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de basismethodiek, dan krij gt het gebouw een energielabelklasse in de range G tot en

met A. De basismethodiek wordt vooral gebruikt bij  bestaande gebouwen.

Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de gedetailleerde methodiek, dan krij gt het gebouw een energielabelklasse in de range

B tot en met A++++. De gedetailleerde methodiek wordt vooral gebruikt bij  nieuwbouw en bestaande gebouwen die grondig gerenoveerd zij n

(tot bijna nieuwbouw niveau).

Het energielabel wordt berekend op basis van de energieprestatie van de bouwkundige eigenschappen en de gebouwgebonden installaties.

De berekening houdt rekening met het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld gebruikersgedrag.



BIJLAGE

Disclaimer

De op het energielabel voorgestelde maatregelen zijn in de meeste gevallen kosteneffectief of kunnen dit binnen de geldigheidsduur van het

energielabel worden.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelij k verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bij voorbeeld binnenmilieu, comfort,

technische mogelij kheden, gezondheid, kosteneffectiviteit en dergelij ke is afhankelij k van de huidige specifieke eigenschappen van dit gebouw.

U kunt hierover nader advies inwinnen bij  uw adviseur.

Het energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden energiegebruik en niet in het daadwerkelij ke energiegebruik van de

gebruikers van dit gebouw. Daarom komt het jaarlij ks energiegebruik op het energielabel wellicht niet overeen met de informatie op de

jaarlij kse energierekening van dit gebouw.

Alleen een volledig ingevuld energielabel is rechtsgeldig.


