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We hebben er maar 1



KWALITEIT
Langdurige (>15 jr) kwaliteitsgarantie

GEEN GEDOE
Binnen 10 dagen gereed

BETAALBAAR
Financierbaar uit energiebesparing

VERBETERDE 
LOOK&FEEL
Jaloerse buren, “dat wil ik ook”





Energiegebruik en Nul op de Meter

Bij een “Nul Op de Meter” woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor 
ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het 
gebruik van alle huishoudelijke apparatuur en opwekking van energie op 
jaarbasis in balans, zodat de som nul is, onder standaard klimaatcondities
zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals 
vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlandse 
normen.





• Goede afspraken 
(welke garantie aspecten, 
welke kwaliteit, product, prijs, 
proces)

• Kwaliteitsborging 
(zorg dat het werkt zoals 
bedoeld, controles, 
oplevertoetsing, meten)

• Instandhouding
(monitoring, onderhouds-
contract en lange termijn 
garantie)

Naar Nul op de Meter







Welke technieken

Bodemwarmtepomp Isolatie Rc=3,5 -5 PV panelen Energiezuinige apparaten



Energiegebruik in de praktijk
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Wetgeving: Energieprestatie vergoeding 
(EPV)

• Wetgeving en AmvB in internetconsultatie tot 5 oktober
• Wat mag je aan de bewoner vragen als corporatie?

EPV:  Energie Prestatie Vergoeding 
• Voor zelf opwekken energie 
• Hoogte vergoeding:

- all electric: max.1,40 € x m2 

Extra huur: voor isoleren woning
• maximaal 32 wws punten eengezinswoning en 28 wws meergezinswoning



Huur 
Voorstel: energieprestatie vergoeding (september 2015)





Praktijk

Duurzame opwekking 
van warmte 
(ruimteverwarming en 
tapwater)

De rest (dus ook 
elektrisch koken, 
elektromotor van 
ventilatiesysteem etc)

Stel: 
Ehuish = 2500 kWh
Ehulp = 950 kWh

(bij 120 kWh/m2 = 29 m2)

Stel: Ag = 100 m2: 
Qv = 25 kWh/m2/jr
Ev = 25 x 100 / 3,5 = 714 kWh
Qtapw = 2300 kWh 
Etapw = 2300 / 1,9 = 1211 kWh

(bij 120 kWh/m2 = 16 m2)
min. 16 m2

Min. 45 m2

min. 29 m2

Qv = 25 kWh/m2/jr
Warmtepomp (SPF 3,5/1,9)







niels.sijpheer@energygo.nl

@sijpheer

Dank voor uw aandach


