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= Documentnummer: 22.315 

Datum: 09-12-2022 

Versie: 10 

Projectleider: ing. S. Essens 

Opdrachtgever: e 

(geanonimiseerd)

Projectnaam: Nieuwbouw van een Bedrijfswoning 

Projectlocatie: Rosoliemolen 5, 5427 PZ Boekel 

= Criteria toetsing: Bouwbesluit 2012 

= Doel: Aanvraag omgevingsvergunning 

Door middel van deze rapportage tonen we aan dat 

dit project voldoet aan bovenstaande criteria /eisen. 

Uitgangspunten: 

Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de bouwkundige tekeningen 

inclusief gevels, doorsnede, plattegronden, situatie en details, zoals per mail aan 

ons is verstrekt in dwg- en pdf-formaat. 

Er wordt vanuit gegaan dat de door de opdrachtgever gewenste installatie als 

voorstel wordt aangeleverd, of in overleg gekozen wordt. 

Alle materialen, installaties en bouwdelen welke als uitgangspunt zijn genomen in 

de berekeningen kunnen vervangen worden door andere materialen, installaties 

en bouwdelen indien hun gelijkwaardigheid aangetoond wordt en tevens dient 

het project te blijven voldoen aan het toetsingscriteria, het bouwbesluit. 

De in dit verslag opgenomen gegevens en berekeningen zijn noodzakelijk voor 

verdere afhandeling van de omgevingsvergunning bij de verantwoordelijke 

instanties. 



1. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

Hieronder vindt u de resultaten van de in deze rapportage weergegeven toetsing 

met bijbehorende berekeningen. Alle berekeningen die als bijlage zijn toegevoegd 

zijn uitwerkingen die onderstaande conclusies bevestigen. 

RESULTATEN RAPPORTAGE 

BEOORDELING BOUWBESLUIT / ONDERDEEL Voldoet Voldoet niet 

wrmeweersarden WA Y 

BEOORDELING zie 

WARMTEWEERSTANDEN bijlage(n) 

     

       

— Minimale eis Score Resultaat 

e r s O 

3,7 m2K/W nvt. v 

2 

e voLDoer 



BEOORDELING BENG zie bijlage(n) 

    

- 7 y 

- Tojuimax v 

- Energielabel 1 

n voLDoEr 

* Disclaimer 

Deze rapportage is met de grootste zorg samengesteld. Indien wordt afgeweken van 

de in deze rapportage opgenomen informatie zal er geen enkele vorm van 

aansprakelijkheid aanvaardt worden. Op al onze diensten, producten, 4 

aanbiedingen, offertes, acceptaties daarvan en overeenkomsten zijn de (DNR2011- 

herziening 2013) voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op: 

www.rezuld.nl/algemenevoorwaarden. 

Voor akkoord 

  (geanonimiseerd)
Stef Essens Nick Couwerlderg 

Adviseur Adviseur 

(geanonimiseerd)
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3. ALGEMEEN 

« Toetsingscriteria/ wetgeving 

Oppervlakten — NEN 2580 / ISSO 821 

De oppervlakteberekeningen zijn gemaakt volgens de NEN 2580, “Oppervlakten en 

inhouden van gebouwen” of ISSO 821 “Energieprestatie woningen en 

woongebouwen”. 

Warmteweerstanden — NTA8800 

- AinW/mK - Rc in m?K/W -dinml  -UinW/m2K 

- De gegevens betreffende het toegepaste materialen (2-waarden) komen uit de 

NEN 1068 genaamd: “Thermische isolatie van gebouwen”. 

- De gegevens betreffende de toegepaste materialen (-waarden en merknamen) 

komen uit documentatie van desbetreffende producenten. 

-  Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, toiletruimte of 

badruimte moet, bepaald overeenkomstig NTA8800, een warmteweerstand 

hebben van > 3,7 m?K/W voor een vloerconstructie, > 4,7 m2K/W voor een 

gevelconstructie en > 6,3 m2K/W voor een dakconstructie. 

  

Energieprestatie berekening — NTA8800 

- De BENG berekening is conform: 

o NTA880, Energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode 

- Opname conform 

o Isso publicatie 8211; versie januari 2022 

-  Toetsingsmethode m.b.v. speciaal ontwikkelt computerprogramma 

o Uniec 3 door Earth Energie Advies en DGMR 

-  EP-adviseur woningbouw-detailopname 

e } (geanonimiseerd)

o Examennummer: 6616350; 16-9-2020 

- Certificaathouder landelijke database volgens NL-EPBD procescertificaat 

o Qbus Duurzaam BV 

o o Inschrijfnummer: EPG2022-68W 

  

Milieuprestatie Berekening - MPG 

Berekeningen conform: 

o NEN 8006:2004, Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en 

GWW-werken 

  



« Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na de algemene informatie in hoofdstuk 1 en 2 

worden in de volgende hoofdstukken de uitgangspunten en de regelgeving van de 

betreffende bouwbesluitberekeningen en toetsingscriteria opgesomd om hierna de 

bijlage aan te geven waar de uitwerking te vinden is. Hieronder de gebruikte indeling 

per afdeling: 

- ENERGIEZUINIGHEID 

- AANVULLENDE EISEN 

Inhoud per afdeling: 

- Hoofdstuk 

- Uitleg 

- Wet- een regelgeving 

  

Verwijzing naar tabel met berekening of verwijzing naar de bijlage met de uitwerking 

van deze berekening. 



4. ENERGIEZUINIGHEID 

4| WARMTEWEERSTANDEN - NTA8800 

De warmteweerstanden van gevel, vloer en dak met betrekking tot het 

beschouwde bouwplan zijn bepaald conform NTA 8800 H8. 

Conform afdeling 5.1 - Bouwbesluit 2012 moet een uitwendige scheidingsconstructie 

een warmteweerstand hebben als bedoeld in art. 5.3. 

  

TABEL: 

In hoofdstuk 1 ‘Resultaten en conclusies’ vindt u de samenvatting van de eisen en de 

scores vanuit de Rc-waarden van de scheidingsconstructies. 

+ 

BIJLAGE E U-WAARDE BEREKENING KOZIJNEN 

+ 

BIJLAGE FYSICALC RC-WAARDEN 



5.1 ENERCIEPRESTATIE BENG “DETAIL" - 

NTA8800 

De energiezuinigheid met betrekking tot het beschouwde bouwplan zijn bepaald 

conform NTA8800 en de ISSO 82.1 “Energieprestatie van woningen en 

woongebouwen”. 

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen is 

gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De 

BENG-eisen staan per gebruiksfunctie in het Bouwbesluit. Conform afdeling 5.1- 

Bouwbesluit 2012 moet een ‘woonfunctie' een energieprestatie hebben als bedoeld in 

art. 5.2. 

Er is gebruikt gemaakt van het softwarepakket UNIEC 3.0 van Bouwtrend B.V. Uniec 3 

is geattesteerd conform BRL 9501, de beoordelingsrichtlijn voor EPG-software. 

  

TABEL: 

In hoofdstuk 1 ‘Resultaten en conclusies’ vindt u de samenvatting van de eisen en de 

scores vanuit de BENG rapportage. Deze rapportage is ook toegevoegd als bijlage. 

+ 

BIJLAGE F UITGANGSPUNTEN BENG 

BIJLAGE BENG RAPPORTAGE (UNIEC) 

+ 

BIJLAGE VOORLOPIG ENERGCIELABEL 



5. Definitief energielabel (zeng Detait Oplevering) 

In de Regeling Bouwbesluit 2012 staat per 1 januari 2021 in artikel 3.6 dat een 

berekening van de energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel 

hernieuwbare energie plaatsvindt door een BRL 9500 detailopname gecertificeerd 

bedrijf met BRL 9501 geattesteerde software. REZULD is hiervoor gecertificeerd en 

heeft voor u deze rapportage opgesteld waarin de BENG berekening is weergegeven. 

Als uw ‘voorlopig energielabel’ is geregistreerd, weet het bevoegd gezag dat aan alle 

voorwaarden vanuit de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt voldaan, echter weten we 

dan nog niet of uw woning ook daadwerkelijk conform de omgevingsvergunning 

wordt uitgevoerd. Een ‘voorlopig energielabel dus. Een energielabel bestaat namelijk 

uit 2 fases (zie hieronde 

1. ‘Voorlopig energielabel’ t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning 

2. ‘Definitief energielabel’ na oplevering woning 

  

  

  

    
  

Grondgebondenwoning __ Gebouwniveau (pand) Appartementniveau(verblijfsobject) _ Keuze opname energilabel 

Aanwraagomgevingsvergunning _ = ToetsaanBENG-eisen # ToetsaanBENG-eisen _ = Energieprestatieberekening = Detailmethode 

= Voorlopig energilabel = Voorlopig energielabel 

* TOj * TO 

Oplevering e ToetsaanBENGeisen ) = Toetsaan BENG-eisen _ = Energieprestatieberekening « Detailmethode 

e Definitief energilabel = Definitief energilabel 

* TOja * TO 

Bestaande bouw = Definitief energilabel = Definitief energilabel « Basis-of detailmethode 

Bij oplevering van uw woning moet elke woning een geregistreerd energieprestatie- 

rapport hebben voor een 'definitief energielabel' met bewijzen dat de uitvoering 

geheel conform de omgevingsvergunning is uitgevoerd. 

Hiervoor zal voor de oplevering ter plaatse gecontroleerd moeten worden op basis 

van bewijzen die tijdens de uitvoering verzameld worden in een projectdossier. 

Voorbeelden van bewijs zijn bijvoorbeeld leveringsbonnen, foto's, ondertekende 

werkbonnen enz. 

« Definitief energielabel 

Bovenstaande geeft weer dat uw aannemer/bouwbedrijf tijdens de uitvoering nog 

een taak heeft en dat bij oplevering een definitief energielabel aangevraagd moet 

worden. 

Om problemen na uitvoering te voorkomen adviseren wij u om tijdig contact met 

ons op te nemen om dit voor start bouw te regelen, wij kunnen u en de uitvoerende 

partij hierbij ondersteunen. 

REZULD is: 

- een bedrijf dat gebruik maakt van BRL 9501 geattesteerde software 

- een bedrijf met vakbekwame gediplomeerde adviseurs 

- een bedrijf met samenwerkingen voor de registratie van het energielabel in de 

landelijke database 

10 



6. BIJLAGEN 

* RAPPORT 

BIJLAGE E. U-WAARDE KOZIJNEN - NTA8800 

FYSICALC RC-WAARDE - NTA8800 

BIJLAGE F. BENG - NTA8800 

e BENG RAPPORTAGE - Uniec 

e VOORLOPIG ENERGIELABEL 

= TEKENINGEN 

BIJLAGE PLATTEGRONDEN - NTA8800 

- Thermische zones 

- Klimatiseringzones 

- Rekenzones 

  

= ALGEMENE INFORMATIE 

INFORMATIE INBRAAKWERENDHEID 

PRODUCTINFORMATIE / DECLARATION OF PERFORMANCE -DoP 

VERKLARING 

n 



BIJLAGE E. - U-waarde vigs. form. 8.14 NTAssoo REZULD 

BROJECT | BOUW | GMGEVING 

  

  

  

  

Ufrkozijn _ |Wm _16 =  Darkred meranti 

U glas [W/m:KI[ 0,60 =  Tripleglas 

Psi glas Y [004]| =  thermisch verbeterde afstandhouder met 

ZTA 053           

2,52| 

14-15 184 

ezijlicht 132 

|6-deuren 4,65)| 123 

0,90 13 

8 2,47| 124 

12 0,90 0,46| 124 

27 155 095| 406 o60| _ 109/ 

115| oes| 326| 049 114 

men, deuren en kozijnen gemiddelde U-waarde _ 78 [W/m?K]   

Pagina BIJLAGE E 



% 

22.315 Spouwmuur 

FYSICALC Spouwmuur gevelconstructies 

Gebruikersinformatie 

  

Naam Stef Essens 

Email se@rezuld.nl 

Bedrijf Rezuid B.V. 

Ekkersrijst 4010 5692 DA Son en Breugel 

se@rezuld.nl 

v 

(geanonimiseerd)

REZULD 

  

Naam 22.315 Spouwmuur 

Omschrijving ? INSBE0002 sopratherm 

Datum 09-12-2022 07:40 

Correctiefactoren 

Type oo L} 

Nieuwbouw of geheel vernieuwen of vergroten van uitbouw, dakkapel of ingrijpende renovatie alle 

gebruiksfuncties. 

  

   

   
Constructie grenzend aan buitenlucht of sterk geventileerde ruimte 0.13 . 

Wor l o bouwpaatsvenardge? Fa - Niouwtot 

nee 1.0000 1.0000 

Correctiefactor voor vochtinvloed 

  

nee 0 

n er lucht tussen de a 

  

Nee 0 

  



- 

Y/ 22.315 Spouwmuur 

F YS | C ALC Spouwmuur gevelconstructies 

  

Constructie 

   

    

   
Dikte Lambda Rm 

(mm) (Wim.K) (mekew) 

Isolatie Dikte Lambda Rm 
(mm) (Wm.K) n 

e 000 

Ankers Diameter e E 

Rm 

Materiaal buitenwand Dikte Lambda Rm 

(mm (Wim.K (meKW) 

Materiaal binnenwand 

       

         

   

    

Poriso (A2) 100.00 
  

     

     

     

        

eigen invoer, omschrijving in "beschrijving project” 110.00 

     

RVS ankers 4 stuks/ m2, diameter 3,6 mm 360   

   

  

Luchtspouw Dikte 

  

°K 

4000 

  spouw, zwak geventileerd, met reflectiefolie op isolatie, dikte >=20mm 

     

    

   

metselwerk B1 (geen speciale eisen) 1700 kg/m3 100.00 

  

  

273 



% 

EYSICALC 

22.315 Spouwmuur 

Spouwmuur gevelconstructies 

  

Berekening volgens H8 uit de NTA8800 

Rc waarde 

U waarde 

Totale dikte 

  

  

5.67 m2K/W 

Rc waarde voldoet aan de bouwbesluiteis [4.7] nieuwbouw alle gebruiksfuncties. 

0.17 Wim2K 

360 mm 

R d R E Rsi - R: cwaarde: Rc= _ __ Rsi- Rse 

a+pg) 

Uwaarde: Uc= + AU 

Torac 

1 

Utwaarde: Ut= — 

Rt 

Rt voor enkelvoudtige constructtes: 

Rt=Rsi+ 2(R…; D +Rse 

T 

Rt voor samengestelde constructies: 

  

_ Rsita' x Rt' +Rt"+Rse 

R 1+1,05xd' 

— Rsi — Rse 

  

De afbeelding is indicatief en kan afwijken van de afgebeelde constructie. 

  

373 



  

Codering: 20210128GK (20100153GKBKUW) 
  

  

  

  

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 Basisopname 

Fabrikant: Kingspan Unidek B.V. 

Type: Unidek Aero 
  

Ingangsdatum verklaring 10-11-2021 Aanpassing door gewijzigde lambda-waarde   

  Geldigheidsduur verklaring 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Dikte pakket (excl. Rc-dak 

Product Re type Tengels) (mm) m2,K/W 

UnidekAero | 35 130 3,58 

Unidek Aero 40 146 4,09 

Unidek Aero 45 161 4,58 

Unidek Aero 50 178 5,12 

Unidek Aero 55 193 5,81 

Unidek Aero 60 209 612 

Unidek Aero 63 215 632 

Unidek Aero 70 246 7,01 

Unidek Aero 80 279 8,02 

Unidek Aero 90 307 9,01 

Unidek Aero 10,0 339 10,01 
  

De Rc-waarde i inclusief bevestiging. 

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

de betreffende dakconstructies in het gebouw is toegepast. 

  

  

  



  

Codering: 20210128GK (20100153GKBKUW) 
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Betreft Gecontroleerde kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 Basisopname 

Fabrikant: Kingspan Unidek B.V. 

Type: Unidek Aero 

Ingangsdatum verklaring 22-02-2021 

Geldigheidsduur verklaring 10-11-2021 

Dikte pakket (excl. Rc-dak 

Product Rctype Tengels) (mm) m2.K/W 

UnidekAero | 35 130 359 

Unidek Aero 40 146 410 

Unidek Aero 45 161 459 

Unidek Aero 50 178 5,13 

Unidek Aero 5,5 193 5,62 

Unidek Aero 60 209 613 

Unidek Aero 63 215 6,33 

Unidek Aero 70 246 7,01 

Unidek Aero 80 279 8,03 

Unidek Aero 9,0 307 9,02 

Unidek Aero 10,0 339 10,02         

De Rc-waarde i inclusief bevestiging. 

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

de betreffende dakconstructies in het gebouw is toegepast. 

  

  

  



% 

22.315-bg-vloer 

F YS |C ALC Vloerconstructie beton 

Gebruikersinformatie 

  

Naam Stef Essens 

Email se@rezuld.nl 

Bedrijf Rezuid B.V. 

Ekkersrijst 4010 5692 DA Son en Breugel 

se@rezuld.nl 

v 

(geanonimiseerd)

REZULD 

  

Naam 22.315-bg-vloer 

Omschrijving 

Datum 09-12-2022 07:37 

Correctiefactoren 

  Type oo L} 

Nieuwbouw of geheel vernieuwen of vergroten van uitbouw, dakkapel of ingrijpende renovatie alle 

gebruiksfuncties. 

   

  

Constructie grenzend aan grond (vloer op zand) 

Wordt isolatie op bouwplaats vervaardigd?   
nee 0 1 

Niet van toepassing 

Correctiefactor voor vochtinvloed 

  

  

nee ° 

Niet van toepassing 

n erlucht tussen de a 

Nee ° 

Niet van toepassing 

  



% 

22.315-bg-vloer 

FYSICALC Vloerconstructie beton 

  

Constructie 

Materiaal afwerking 

  geen materiaal 

     

  

    

  

Materiaal dekvloer Lambda 

anhydriet afwerkvoer 45.00 2.000 0.0225 

Folie met een dampremmende of dampdichte werking ‚mbda 

geen tole 1.000 0.0000 

a --- 

EPS plaat 250 140.00 0.036 38889 

  

- 

geen folie 

oer of prefab element - 

m.K 

1.000 0.0000 

Rm 

KI 

  

  Constructie 

gewapend beton 2400 kg/m3 (2% staal) 100.00 2.5000 0.0400 

geen isolatie 0.000 

    

Diameter Rm 

(mm) K 

geen ankers 1.000 0.0000 

  

lie met een dampopen en 

      

  

  

    

  

PE folie 0.0000 

EE : N N 

geen luchtlaag 0.00 

Sti en regelwerk in luchtspouw Lambda 

geen materiaal 1.000 0.0000 

i -- 
j 

geen materiaal 1.000 0.0000 
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% 

EYSICALC 

22.315-bg-vloer 

Vloerconstructie beton 

  

Berekening volgens H8 uit de NTA8800 

Rc waarde 

U waarde 

Totale dikte 

  

3.96 m2K/W 

Rc waarde voldoet aan de bouwbesluiteis [3.7000] nieuwbouw alle gebruiksfuncties. 

0.23 W/im2K 

300 mm 

R d R E R: R: 
cwaarde: Rc= _ __ Rsi- Rse 

a+pg) 

Uwaarde: Uc= + AU 

Torac 

1 

Utwaarde: Ut= — 

Rt 

Rt voor enkelvoudtige constructtes: 

Rt=Rsi+ Z(R…; D +Rse 

T 

Rt voor samengestelde constructies: 

  

_ Rsita' x Rt' +Rt"+Rse 

R 1+1,05xd' 

— Rsi — Rse 

  

De afbeelding is indicatief en kan afwijken van de afgebeelde constructie. 
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- 

Y 22.315 Plat dak 

FYS |C ALC Dak, betonnen constructie, isolatie onder de dakbedekking 

  

Gebruikersinformatie 

Naam Stef Essens 

Email se@rezuld.nl 

Bedrijf Rezuid B.V. 

Ekkersrijst 4010 5692 DA Son en Breugel 

se@rezuld.nl 

v 

(geanonimiseerd)

REZULD 

  

Naam 22.315 Plat dak 

Omschrijving 

Datum 09-12-2022 07:44 

Correctiefactoren 

  Type oo L} 

Nieuwbouw of geheel vernieuwen of vergroten van uitbouw, dakkapel of ingrijpende renovatie alle 

gebruiksfuncties. 

   

  

Constructie grenzend aan buitenlucht 

Wordt isolatie op bouwplaats vervaardigd?   
nee 0 1 

Niet van toepassing 

Correctiefactor voor vochtinvloed 

  

  

nee ° 

Niet van toepassing 

n erlucht tussen de a 

Nee ° 

Niet van toepassing 

  



- 

Y 22.315 Plat dak 

FYSICALC Dak, betonnen constructie, isolatie onder de dakbedekking 

  

Constructie 

Materiaal dak afwerking 

  SBS gemodificeerde bitumen 

- 

Kingspan Insulation, Therma TR26 FM, Platdak Plaat,140mm 140.00 0.022 

Bevestigingsmiddelen isolatielaag of afwerking (ankers of schroeven) ‚mbda 

geen ankers 0.00 0 

Lambda 

   

   

en dampopen en waterdichte werking 

  

dampremmende folie, u= 65.000 

-   

     

  

    

  

  

  

gewapend beton 2400 kg/m3 (2% staal) 240.00 0.0960 

n 

geen isolatie 0.00 

x 

geen ankers 0.0000 

Folie met een dampremmende of dampdichte wer Dikte 

x 

geen folie 0.0000 

Spouw of uchtlaag - 

geen luchtlaag 

  

Stij en ret   elwerk in luchtspouw 

geen materiaal 

Materiaal afwerking onderzijde 

  stuclaag gips 
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- 

Y 22.315 Plat dak 

FYSÍCALC Dak, betonnen constructie, isolatie onder de dakbedekking 

  

Berekening volgens H8 uit de NTA8800 

  

Rc waarde 6.49 m2K/W 

Rc waarde voldoet aan de bouwbesluiteis [6.3] nieuwbouw alle gebruiksfuncties. 

U waarde 0.15 WimeK 

Totale dikte 394 mm 

R de: R EE Rsi-R: 

cwaarde: Rc= __- Rsi-Rse 

a+6) 

Uwaarde: Uc= +AU 

fprac 

1 

Utwaarde: Ut= — 

Rt 

Rt voor enkelvoudtige constructtes: 

Rt=Rsi+ Z(Rm; Ù +Rse 

T 

Rt voor samengestelde constructies: 

_ Rsi+a' x Rt/ +Rt"+Rse 

#E 1+105xa' 

— Rsi — Rse 

De afbeelding is indicatief en kan afwijken van de afgebeelde constructie. 
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BIJLAGE F. - UITGANGSPUNTEN BENG - NTA8800 REZULD 

BROJECT | BOUW | GMGEVING 

IType gebouw 

soort bouw 

Dichte constructies 

ITransparante constructies 

- Kozijnen 

- Beglazing 

- Deuren 

Lineaire Thermische Bruggen 

Zonwering 

IThermische zone 

klimatiseringzones: 

Rekenzones: 

Infiltratie 

verticale leiding door thermische schil 

(ontspanningsleiding/beluchting)   

Produc 

Ontwerp aanvoerte: 

Type: 

Functie: 

Bron: 

ctspecifiek: 

Distributie: 

Mperatuur 

[eraden]: 

Inregeling: 

Type afgifte: 

Isolatie: 

Regeling: 

‘Grondgebonden woning 

Nieuwbouw 

RC waarde conform bijlages E 

U-waarde conorm bijlage E 

Hardhouten kozijnen dark red meranti 

HR triple beglazing U-waarde 0,6 - ZTA 0,53 

Ongeisoleerde deuren 

conform BENG berekening - NTA 8800 

nvt 

20150 ma 

‚ _ Dragend metselwerk met massieve betonnen 

vloeren (VINEX-periode en nieuwbouwwoningen) 

2 nvt 

3 nvt 

Gemeten waarde 0.625dm3/s/m2 (blowerdoortest} 

Rekenzone 1: onbekend 

‘Warmtepomp -elektrisch 

Verwarming+Tapwater 

Buitenlucht 

Nefit EnviLine A/W Monoblock 9.0T-S/TS-S 

Tweepijpsysteem 

45 graden 

Onbekend 

Aanvullende distributiepomp aanwezig, vermogen +EEI 

Type afgifte: Vloerverwarming 

Isolatie onbekend 

Regeling in hoofdvertrek 
  

Type: 

Functie: 

Bron: 

Zone: 

Isolatie: 

Distrubutiepomp: 

Inregeling: 

Regeling: 

Warmtepomp elektrisch 

Watergedragen afgifte systeem 

Buitenlucht 

Geen leidingen buiten gekoelde zone 

Geen 

Vermogen + IEE onbekend 

Onbekend 

Geen ventilatoren 
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BIJLAGE F. - UITGANGSPUNTEN BENG - NTA8800 REZULD 

BROJECT | BOUW | GMGEVING 

Systeem: D. mechanische toevoer en mechanische afvoer 

Voriant: D2 

Zehnder ComfoAir Q600 - BCRG verklaring aangevuld 

2021-08-20 

Type warmteterugwinning: Productspecifiek 

Bypass: 100%+ automatische pas: 

Toevoer kanalen: Onbekend 

Ventilator: Forfaitaire 

Volume regeling: Onbekend 

Capaciteit: Onbekend 

Luchtdichtheidsklasse: Onbekend 

Productspecifiek: 

  
e koelregeling 

  

Badkamer(s) 

Type: Warmtepomp elektrisch 

Functie: Verwarming + tapwater 

Bron: Buitenlucht 

Productspecifiek: Nefit EnviLine AAW Monoblock 9.0 T-S /TS-S 

Circulatieleiding: 

Isolatie leidingen: 

Leidinglengte [m]: 1012m 

Diameter leiding: Onbekend 

Douche WTW: v 

  

  

Keuken 

Type: Boiler elektrisch 

Functie: tapwater 

Productspecifiek: Qooker Combi E 7 liter 

Circulatieleiding: nvt. 

solatie leidingen: n 

Leidinglengte (m]: <2m 

Diameter leiding: Onbekend 

  

  

Invoer Wattpiekvermogen: Productspecifiek Wp/paneel 

Productspecifiek: Suntech STP400S-C54/Umh 

Aantal panelen [stuks] 9-00st /9-west 

[m?] 354m2 

Orientatie: Oost-West 

Hellingshoek [graden]: 15 

Geventileerd: Sterk geventileerd 

Belemmering: Minimale 

panelen op plat dak bedrijfsruimte gekoppeld aan 

meterkast woning 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! SJAEssens, Rezuld BV 

Algemene gegevens 

omschrijving Bouwen woning Rosoliemolen 

plaats Boekel 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2023 

eigendom koop 

opname detailopname 

datum berekening 08-12-2022 

Registratie 

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 12 december 2022 met de volgende 

registratienummers: 

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer _ opnamedatum 

Bedrijfswoning Boekel Rosoliemolen 5 te Boekel _ 695958982BF9471692C6DFC530542FCE 5683236455 _ 12-12-2022 

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie vlak _ methodiek omschrijving Ro TPK 

Spouwmuur gevel  vrij invoer 567 

BG vioer vloer _ vrij invoer 3,96 

Hellend dak dak _ vrij invoer 632 

PD dak _ vrij invoer 649 

PD - dakkape! dak _ beslisschema __ isolatie onbekend; bouwjaarklasse vanaf 2021 630 

zijwang-dakkape! gevel beslisschema _ isolatie onbekend; bouwjaarklasse vanaf 2021 470 

transparante constructie type methodiek _ omschrijving U/ Up [WITFK] ggin AT 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn) 

SJAEssens, Rezuld BV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

transparante constructie type methodiek _ omschrijving Uw/ Up [Win?K] ggin A[m?] 

1deur deur beslisschema niet geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 34 0,00 1,59 

1 glas in deur raam vrije invoer 13 0,50 0,93 

2-3-4-5-9-10-13-14-15 raam vrije invoer 12 0,50 1,84 

6 zijlicht raam vrije invoer 1,00 0,50 1,32 

6-deuren deur beslisschema niet geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 34 0,00 0,32 

6 glas in deur raam vrije invoer 12 0,50 2,06 

7 raam invoer 12 0,50 0,90 

8 deur deur beslisschema niet geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 34 0,00 1,24 

8 glas in deur raam vrije invoer 12 0,50 1,06 

11-12 raam vrije invoer 12 0,50 0,90 

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- raam vrije invoer 11 0,50 1,55 

28 raam vrije invoer 11 0,50 1,15 

Indeling gebouw 

energieprestatie berekenen per gebouw 

type zone omschrijving bouwijze Nbouwiaag 

rekenzone Woning Boekel dragend metselwerk met massieve betonnen vloeren 3 

omschrijving type woning rekenzone Ag [nF] 

o ĳ Woning 

Bedrijfswoning Boekel vrijstaand met kap Boekel 201,50 

Constructies 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! SJAEssens, Rezuld BV 

Geometrie dichte constructie - Bedrijfswoning Boekel - Woning Boekel 

dichte constructie opmerking L [m] B[m] oppervlakte [m2] 
  

VG - buitenlucht, O - 73,09 m*- 90° 

  

Spouwmuur - Rc = 5,67 5251 

  

RZG - buitenlucht, N- 49,43 m?- 90° 

  

Spouwmuur - Rc = 5,67 4355 

  

zijwang-dakkapel- R = 4,70 094 

  

AG - buitenlucht, W - 71,94 m*- 90° 

  

Spouwmuur - Rc = 5,67 56,71 

  

LZG - buitenlucht, Z - 49,43 m?- 90° 

  

Spouwmuur - Rc = 5,67 471 

  

  

zijwang-dakkapel- R = 4,70 094 

  

VG HD- buitenlucht, O - 30,42 m?- 35° 

  

Hellend dak - R: = 6,32 30,42 

  

RZG-HD - buitenlucht, N- 13,69 m?- 45° 

  

Hellend dak - R: = 6,32 13,69 

  

AG HD - buitenlucht, W - 32,42 m?- 35° 

  

Hellend dak - R: = 6,32 32,42 

  

LZG-HD - buitenlucht, Z - 13,69 m?- 45° 

  

Hellend dak - R: = 6,32 13,69 

  

BG vloer - op/boven mv; boven grond/spouw (z $ 0,3) - 99,40 m 

  

BG vloer - R° = 3,96 99,40 

  

PD - buitenlucht; HOR - 26,94 m? 

  

PD-Rc=6,49 25,30 

  

PD - dakkapel - Rz = 6,30 164 

           ed   

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren)   woning Boekel - Woning Boekel 

opperviakte 

transparante constructie aantal (me] 
beschaduwing zonwering _ zomemachtventiltie 

  

VG - buitenlucht, O - 73,09 m*- 90° 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! SJAEssens, Rezuld BV 

    

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Bedrijfswoning Boekel - Woning Boekel 

  

  

IE 

transparante constructie aantal °””Îr'“vz]ak‘e beschaduwing zonwering __ zomernachtventiatie 

2-3-4-5-9-10-13-14-15 -U= 1,2/9gn = 0,50 4 736 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

28-U=1,1/ggn=0,50 1 115 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

16-17-18-19-20-2122:2924-25-28-27--U-11/99n- 775  mnimale geen iet aanwezig 

0,50 belemmering zonwering 

1deur-U=3,4/ggn=0,00 1 159 Ï:v':ering niet aanwezig 

1 glas n deur - U= 1,3 / 9gin = 0,50 1 0983 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

11-12-U=1,2/9gn=0,50 2 180 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

RZG - buitenlucht, N- 49,43 m?- 90° 

2-3-4-5-9-10-13-14-15 -U= 1,2/9gn = 0,50 1 184 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

16-17-18-19-20-21-22:23-24-25-26-27--U=11/99n= 2 310  Mnimee geen iet aanwezig 

0,50 belemmering zonwering 

AG - buitenlucht, W- 71,94 m?- 90° 

16-17-18-19-20-2122:23-24-25-28-27--U-11/99n= 465  Mnimale geen iet aanwezig 

0,50 belemmering zonwering 

2-3-4-5-9-10-13-14-15 -U= 1,2/9gn = 0,50 2 368 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

6 zijicht- U= 1,00/ggn = 0,50 1 132 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

6-deuren - U=3,4/9gn = 0,00 1 032 geen niet aanwezig 

zonwering 

6 glas in deur - U= 1,2/ggn = 0,50 1 2,06 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

7-U=12/99n=0,50 1 0,80 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

8 deur-U=3,4/9gn=0,00 1 124 geen niet aanwezig 

zonwering 

8 glas in deur - U= 1,2/ggn = 0,50 1 106 volledige geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

LZG - buitenlucht, Z- 49,43 m?- 90° 

2-3-4-5-9-10-13-14-15 -U= 1,2/9gn = 0,50 2 368 minimale geen niet aanwezig 

belemmering zonwering 

16-17-18-19-20-21-22:23-24-25-26-27--U=11/99n= 2 310  Mnimee geen iet aanwezig 

0,50 belemmering zonwering 

Kenmerken vloerconstructie- Bedrijfswoning Boekel - Woning Boekel - BG vloer 

hoogte bovenkant voer tov maaveld (} 0,10m 

omtrek van het oerveld (P) 46,40m 

Luchtdoorlaten 

Infiltratie 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

buitenwerkse gebouwhoogte 

invoer infiltratie 

Definieer infiltratie 

qv:10ea:ref [dm/s per m? gebruiksoppervlak] gebouw 

gebouw 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

10,06 m 

meetwaarde voor infitratie - per gebouw 

0,63 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht geen verticale leidingen door thermische schil 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

Woning Boekel 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

gewenst vermogen (optioneel) 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toestel) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Opwekker 2 

type opwekker 

invoer opwekker 

door opwekker geleverde warmte (per toestel) 

coP 

energiefractie 

Uniec 3.1.4.4 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

«w 

Nefit EnyiLine AW Monoblock 9.0 T-S /TS-S 

11628 kWh 

11605 kWh 

415 

0,998 

228 kWh 

elektrisch element 

forfaitair 

22 kWh 

1,00 

0,002 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

aanvullende distributiepomp 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

Afgifte 

Afgiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

type opperviakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@e4) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (AB@rooma) 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

Uniec 3.1.4.4 

SJAEssens, Rezuld BV 

O kWh 

tweepijpssysteem 

45°C 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

128,96 m 

niet-geïsoleerd 

geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / voeren 

geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvulende distributiepomp niet aanwezig 

opperakteverwarming 

hs4m 

vioerverwarming - onbekend systeem 

forfaitair 

regeling in hoofdvertrek 

25K 

00K 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Bedrijfswoning Boekel 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Voorraadvaten 

Voorraadvat 1 

invoer warmteverliezen voorraadvat(en) 

volume voorraadvat(en) 

fabricagejaar boilervat 

energielabe! boilervat 

warme aansluitingen op voorraadvat(en) 

aantal voorraadvat(en) 

Distributie 

circulatieleiding 

SJAEssens, Rezuld BV 

warmtepomp - elektrisch 

orfaitair 

warmtepomp met losse voorraadvat(en) 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

6578 kWh 

1,40 

1,000 

OkWh 

orfaitair 

300 Iter 

fabricagejaar boilervat 2018 en nieuwer 

energie!abe! boilervat C 

warme aansluiingen ongeïsoleerd 

1 vat(en) 

geen circulatieleiding aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

Agitte 

gemiddeide leidinglengte naar badruimte 

Warm tapwater 2 

Uniec 3.1.4.4 

leidinglengte naar badruimte 10- 12 m 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Bedrijfswoning Boekel 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelijke installatie 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Voorraadvaten 

Voorraadvat 1 

invoer warmteverliezen voorraadvat(en) 

type vat 

volume voorraadvat(en) 

transmissiefactor van het bollervat (Ha;:) 

aantal voorraadvat(en) 

opstelplaats voorraadvat(en) 

Distributie 

circulatieleiding 

boiler - elektrisch 

orfaitair 

niet-gemeenschappelijke installatie 

611 kWh 

1,00 

1,000 

OkWh 

productspecifiek 

Quooker COMBIE 

7iiter 

0,12 W/K 

1 vat(en) 

in zone Woning Boekel 

geen circulatieleiding aanwezig 

SJAEssens, Rezuld BV 

stributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

Agifte 

gemiddeide leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Uniec 3.1.4.4 

leidinglengte naar aanrecht < 2 m 

diameter leiding naar aanrecht onbekend 
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Aangesloten rekenzones 

Woning Boekel 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

veriant 

fou 

passieve koeling 

Warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypassaandeel 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

aantal ventilatie-units 

Prom 

f 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Woning Boekel 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

Uniec 3.1.4.4 

SJAEssens, Rezuld BV 

De. mechanische toe- en afvoer - centraal 

productspecifiek 

Zehnder ComfoAir Q600 - BCRG verklaring aangevuld 2021- 

08-20 

D.2 

1,00 

automatische passieve koelregeling 

0,896 

1,00 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal isolatie onbekend - lengte onbekend 

978W 

0,364 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

onbekend 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen onbekend 

compressiekoeling - elektrisch 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! 

invoer opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelike instalatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toestel) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

SJAEssens, Rezuld BV 

orfaitair 

niet-gemeenschappelijke installatie 

753 kWh 

753 kWh 

300 

1,000 

OkWh 

watergedragen distributiesysteem 

onbekend, hele systeem zelfde type afgifiesysteem 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

128,96 m 

niet-geïsoleerd 

geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / voeren 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

distributiepompen 

omsch 

  

pomp 1 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A9ci) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (A®roons4) 

Uniec 3.1.4.4 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

3 bouwlagen 

Vioerkoeling 

orfaitair 

regeling in hoofdvertrek 

-25K 

00K 
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22.315-Rosoliemolen 5 te Boekel, woning te Boeke! SJAEssens, Rezuld BV 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

  

geen ventiatoren aanwezig 

  

  

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van gebouw 

invoer wattpiekvermogen productspecifiek Wp/paneel 

PV systeem gedeeld PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

product Suntech STP400S-C54/Umh 

wattpiekvermogen per paneel 400 Wplpaneel 

gemiddeide veroudering per jaar 0,50% 

PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie hellingshoek [] ventilatie beschaduwing 

9 oost 15 sterk geventileerd minimale belemmering 

9 west 15 sterk geventileerd minimale belemmering 
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Resultaten 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunc 

  

  

Tunctie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 2966 KWh 4301 kWh 228 KWh 330 KWh 
  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

  

elektrisch 5310 KWh 7700 KW O KW O KW 

koeling 

elektrisch 251 kWh 364 KWh 10 kWh 14 kWh 

ventiatoren Evai 428 KWh 621 kWh O KW O KW 

Totaal 12986 KWh 344 KWn 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 13330 KW 

opgewekte elektriciteit 7874 kWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 5456 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 8662 kWh 

warm tapwater EPrenW 1880 KW 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 7874 kWh 

totaal EPenTot 18415 KWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

gebouwgebonden installaties 9193 kWh 

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh 

opgewekte elektriciteit 5430 kWh 
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Elektriciteitsgebruik op de meter 

totaal 6363 kWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 201,50 nf 

verliesopperviakte As 430,63 m? 

compactheid 214 

COzemissie 

COzemissie 1279 kg 

Energieprestatie 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 74,11 kWhím? 7361 KWhime v 

primaire fossiele energie EwepTo 30,00 KWh/m? 27,08 KWhime v 

aandeel hemieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 771 % v 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 91,39 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 v 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 50,46 kWh/m? 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

U : 

rekenzone Woning Boekel 

  

TOm 0,00 
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‘nummer 91110/03 Vervangt 91110/02 

Uitgegeven _ 24-08-2017 Eesteutgwe _ 18-04-2016 

Gekigtot onbeperkt Reppornummer _ 151201599/1 

Verklaring 

Opwekkingsrendement verwarming en 

warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120 

VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

producten, zoals op deze verklaring vermeld, van 

BOSCH THERMOTECHNIEK B.V. 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te 

leveren producten. 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017. 

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in 

tabel 1413 van de NEN 7120 worden gegeven. 

PRODUCTNAAM 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 TS-S 

   
Harm Schiphouwer Jan Meuleman 

Projectleider Productmanager 

Kiwa Nederland B.V. Kiwa Nederland B.V. 

Bosch Thermotechniek B.V. 

Postbus 3 

7400 AA Deventer 

Zweedsestraat 1 

7418 BG Deventer 

Tel: 0570-602206 

E-mail: info@n\ 

www.nefitnl 

  

  

(geanonimiseerd)



Partner for progress E 

Nummer 91110/03 

Uitgegeven 24-08-2017 

OPWEKKINGSRENDEMENT n;gensinp, EN ENERGIEFRACTIE Figensigprer RUIMTEVERWARMING 

In de zes tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp Enviline A/W Monoblock 

9.0 TS-S het opwekkingsrendement nt:gen:np , uitgedrukt als COP-waarde en de energiefractie F:gensigpret 

voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

« Woning met een laag energiegebruik (Q / Agto S 150 MJ/m?) of met een hoog energiegebruik 

(Qiina / Agzot > 150 MJ/m2); 

* De warmtebehoefte Q:4sinren van de woning; 

« De ontwerp aanvoertemperatuur 844 van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte Qiasmen lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd, met de rekentool versie 3.4 conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door DHPA op 23 augustus 2017. 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

NH:gen:sijhp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si 

Frgensigprei _ s de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

Otina is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar; 

Agitot ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

Osp is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

Qtrismen is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

Het nominale verwarmingsvermogen van de Enviline A/W Monoblock 9.0 TS-S bedraagt 8,826 KW (bij EN 

14511-conditie L7/W35). 

De gepresenteerde waarden voor opwekkingsrendement ruimteverwarming en nominaal vermogen zijn 

tevens geldig voor de volgende toestellen: 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 T-S 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 E-S 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 B-S 

  



Partner for progress E 

Nummer 91110/03 

Uitgegeven 24-08-2017 

OPWEKKINGSRENDEMENT nuw:gen:g WARMTAPWATERBEREIDING 

Dit opwekkingsrendement voor de Enviline A/W Monoblock 9.0 TS-S is bepaald voor twee tapklassen 

volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement 

warmtapwatertoestellen’. 

De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in 

tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120. 

Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. 

Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor 

ruimteverwarming. 

  

  

  

  

Warmtebron Tapklasse Qw;isnren;an Thuigen;gi 

[MJ] & 

Buitenlucht Klasse 4 214.000 1,76 

Buitenlucht Klasse 2 <9.000 1,53         
  

QW:dis:nren;an is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald 

volgens 19.7.2; 

Nwgengi is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.3.1. 

Voor warmtebehoeftes voor warmtapwater welke voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde 

tapklassen liggen, mag worden geïnterpoleerd. 

De gepresenteerde waarden voor opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding zijn tevens geldig voor het 

volgende toestel: 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 T-S 
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Nummer 91110/03 

Uitgegeven 24-08-2017 

[] 

Hoofdstuk 1 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 TS-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 T-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 E-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 B-S. 

Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: Q; / Ag:o < 150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 

bronlucht. 

Tabel 1.1: Ntgonsinp (COP verwarmen), Figensigeret en Wirau bij cv-ontwerptemperatuur 8sup<30°C 

Warmtebehoefte woning Quasmen [GdJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

Nigons [] | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4580 | 4515 | 4427 | 4973 

Frgensgpet [] | 1.000 | 1,000 | 1000 | 1000 | 0,997 | 0,975 | 0,937 | 0,886 

Tabel 1.2: NHgensinp (COP verwarmen), Ftgensigore_en Wiau bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<9:535°C 

Warmtebehoefte woning Qu:ásmen [GJ/jaar] 

D} 25 5 10 20 40 60 80 100 

nigensttp [] | 4423 | 4423 | 4423 | 4423 | 4,405 | 4,346 | 4268 | 4224 

Frgersgpe [] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,996 | 0,973 | 0,934 | 0883 
  

Tabel 1.3: ngensinp (COP verwarmen), Fgensigpeet_en Wraw bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<9:4=<40°C 

Warmtebehoefte woning Qi:isnen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

Nigensie [] | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4179 | 4136 [ 4076 | 4050 

Fgensgeet [] | 1,000 | 1.000 | 1000 | 1.000 | 0995 | 0970 | 0930 | 0878 

  

  

  

  

  

Tabel 1.4: ntgensinp (COP verwarmen), Fgensigpeet_en Wraw bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<9:<45°C 

Warmtebehoefte woning Qi:tsnen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

nigenstr [] | 3936 | 3.936 | 3936 | 3938 | 3947 | 3923 | 3882 | 3873 

tgens 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0993 | 0967 | 0926 | 0873 

  

  

  

  

    

Tabel 1.5: nH:gen:sinp (COP verwarmen), F:gensigpret_en W:aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<Bsus50°C 

Warmtebehoefte woning QHis:ren [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

3,771 3,771 3,771 3,775 | 3,791 3,773 | 3,738 | 3,734 

1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,965 0,924 0,870 

  

  

  

  

    

Tabel 1.6: ntgensitp (COP verwarmen), Figensiget en Wrtau bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<8us55°C 

Warmtebehoefte woning Gt4snmen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

igensro [] | 3486 | 3486 | 3486 | 3499 | 3547 | 3554 | 3544 | 3552 

Figensigmet [] | 1,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0991 | 0962 | 0918 | 0,865 
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Nummer 91110/03 

Uitgegeven 24-08-2017 

[] 

Hoofdstuk 2 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 TS-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 T-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 E-S; 

Nefit Enviline A/W Monoblock 9.0 B-S. 

Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QHna / Ag:o: >150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 

bronlucht. 

Tabel 2.1: nH:gensino (COP verwarmen), Fhigensigpret _ en Wr:aux bij cv-ontwerptemperatuur 8suw530°C 

Warmtebehoefte woning Qr:asmen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

NHgensihp _ [-] 4,785 4,785 4,785 4,785 4,782 4,755 4,684 4,601 

Frgensigpret [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,976 0,948 

Tabel 2.2: nt:gensinp (COP verwarmen), Ft:gensigpret_en Wiax bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<8s,535°C 

'Warmtebehoefte woning Gt:4smen [GJ/jaar] 

| 25 5 10 20 40 60 80 100 

Nigensito _ [-] 4616 4,616 4616 4616 4612 4,589 4523 4,450 

Frgensigpret [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,974 0,945 
  

Tabel 2.3: Nigenzirp (COP verwarmen), Fgerzigoret_en Wraw bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<8:s40°C 

Warmtebehoefte woning Qi:tsnen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 30 100 

nigensto [] | 4396 | 4,396 | 4,396 | 4,396 | 4395 | 4981 | 4327 | 4,274 

E [ 1000 | 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 [ 0991 | 0972 | 0941 

  

  

  

  

Fttgensigpret 
  

Tabel 2.4: nH:gen:si:np (COP verwarmen), FH:gensigpret_en Wr:aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<Bsus45°C 

Warmtebehoefte woning Qis:ren [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

4,162 4,162 4,162 4,162 4,169 4,169 4131 4,095 

1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,989 0,969 0,937 

  

  

  

  

    

Tabel 2.5: ntgensitp (COP verwarmen), Figensigere_en Wrtau bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<8sis50°C 

Warmtebehoefte woning Gt4snmen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

gensro [] | 4001 | 4001 | 4001 | 4001 | 4013 | 4018 | 3984 | 3953 

Figensigmet [] | 1,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0999 | 0988 | 0967 | 0935 

  

  

  

    

  

Tabel 2.6: ntgensino (COP verwarmen), Figensigoet_en Wrtau bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<8.s55°C 

Warmtebehoefte woning Gttismen [GJ/jaar] 

25 5 10 20 40 60 80 100 

ngense [] | 3732 | 3732 | 3,732 | 3734 | 3770 | 3794 | 3780 | 3767 

[] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,986 0,964 0,930 

  

  

  

  

Fi:gensi.gpref                     
  

  



Verklaring conform norm 

Energieprestatie voor warm tapwater van 

Quooker COMBI E en COMBI B t.b.v. NTA 8800 

Voor de Quooker COMBI E en COMBI B is de 

energieprestatie vastgesteld voor gebruik in NTA 8800. 

De berekeningswijze is conform de in NTA 8800 gegeven 

normatieve methode. 

Fabrikant: 

Quooker International B.V. 

Toestel: 

Quooker COMBI E en COMBI B 

Deze verklaring betreft een 

samenvatting van onderzoek 

Rapport: 

Rendement en energiegebruik van de Quooker COMBI E en 

COMBI B t.b.v. verklaring conform norm voor NTA 8800 

(2020-07) 

Ir. J van Wolferen 

VWR, Apeldoorn, december 2020 

Alle rechten voorbehouden 

© 2020 Van Wolferen Research 

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige 

beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar 

van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring 

geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van 

andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen 

oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, ditis 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant 

Van Wolferen Research 1van2 

  
Adres: 

Postbus 155 

2980 AD Ridderkerk 

T: +31(0)180 42 04 88 

E: info@quooker.nl 

Site: www.quooker.nl 

Ondertekening 

  (geanonimiseerd)
Ir. J. van Wolferen 

T: +31(0)55 - 542 52 73 

E: hans.vanwolferen@hetnet.nl 



Verklaring conform norm 

Energieprestatie voor warm tapwater van 

Quooker COMBI E en COMBI B t.b.v. NTA 8800 

Volgens NTA 8800 wordt het energiegebruik van een elektrisch voorraadtoestel (elektroboiler) n twee 

stappen berekend: 

- _ Het opwekkingsrendement rwgeng van 1,0. 

Hierbij geldt de aantekening dat “Voor elektroboilers moet het verlies van het boilervat 

separaat worden opgegeven volgens 13.6 als verlies van het voorraadvat. Dit geldt ook voor 

heet- of kokendwatersystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een klein voorraadvat met 

kokend heet water.” (par. 13.8.9.2, tabel 13.25). 

- _ Hetwarmteverlies van een voorraadvat Qw:sois:/mi volgens par. 13.6. 

Hiervoor worden de vergelijkingen 13.58 en 13.60 gebruikt. 

Het hulpenergiegebruik van het toestel is geheel opgenomen in het opwekkingsrendement en 

vatverlies. 

De terugwinbare systeemverliezen worden bepaald volgens paragraaf 13.6.5, op basis van het 

warmteverlies van het voorraadvat. 

De verwerking van het opwekkingstendement en vatverlies in het uiteindelijk energiegebruik voor 

tapwater verloopt als volgt: 

- _ In een woning met een Quooker wordt de tapvraag verdeeld over twee toestellen: het 

hoofdtoestel voor de badruimte en het keukentoestel, dat n 20% van de warmtevraag voorziet 

(par 13.2.1, pta. en par 13.2.3.1). 

- _ Voor het keukensysteem wordt het forfaitaire opwekkingsrendement Nwgerigi van 1,0 toegepast 

in vergelijking 13.3. 

- _ Voor het keukensysteem wordt het warmteverlies van een voorraadvat Qw:to;s:im toegepast 

in vergelijking 13.7 en 13.8. 

- _ Het warmteverlies van een voorraadvat Qwois:simi wordt bepaald volgens vergelijking 13.58. 

Voor vergelijking 13.58 zijn de volgende toestelparameters bepaald: 

- ftogisis= 1 

- Sstoiscom 

Deze parameter is niet relevant omdat deze met nul wordt vermenigvuldigd (fosis - 1). 

- V=7liter 

Deze parameter is niet relevant voor de berekening van het verlies maar ter informatie 

toegevoegd. 

- Hsok. 

Deze waarde is per toestel bepaald en hieronder gegeven. 

Tevens zijn hier de gemeten waarden gegeven waarmee H. Is bepaald volgens 

vergelijking 13.60. 

- Sstoset = 90 °C 

De overige invoervariabelen n vergelijking 13.58 betreffen gegevens die uit de berekening volgens 

NTA 8800 worden bepaald. De waarden van twee andere parameters zijn: 

  

Quooker COMBI E 0,12 0,237 106 19,62 

Quooker COMBI B 0,13 0,264 106 19,69 

Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NTA 8800. 

Van Wolferen Research 2van2 



GEGEVENS VOOR 

NTA 8800 

Toestel ComfoAir Q600 

Fabrikant Zehnder Group Zwolle 

Start fabricage 2016 

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT 

* 

© 

zel\“=> 

always the 

best climate 

Rapport nummer WGR 450-HRV 

Gemeten volgens norm EN 13141-7 

Meetinstituut TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Toepassingsgebied Woningventilatie, eengezinshuizen 

Maximaal debiet 

Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume 

Referentie debiet 70% 

Opgenomen vermogen per m?/h bij het referentiedebiet 

Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C 

Type bypass 

Constant volumeregeling 

Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren 

Automatische passieve koeling 

  Opgenomen vermogen P = A'Qv? + B°Qv + C waarbij A 

Qv in dm?/s 

B 

c 

ONDERTEKENING 

17-08-2021 

Hendrik Jan de Wilde 

Directeur Productie Zwolle 

597 Ms/h 

252 w 

418 MS/h 

0,24 WI(MS/n) 

89,6 % 

100 w 

Ja 

Ja 

Ja 

0,009664 

-0,1666 

16,49 

(geanonimiseerd)
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Codering: 202017326K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: Suntech Deutschland GmbH 

Leverandier: Suntech Deutschland GmbH 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ 26-05-2020 / laatste toegevoegd 20-07-2021 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 1van2 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte | _ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800:| NTA 8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP400S-C54/Umh 400 196 200 204,08 | 20-07-21 

5“"‘e“"G?ne::f“…a"" STP405S-C54/Umh 405 196 205 206,63 | 20-07-21 

S“"t°"è?:::‘h‘a"d STP390s-C54/Umhb 390 196 195 19898 | 20:07-21 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP445S-B72/Vnh 445 218 200 20413 | 20-07-21 

5“"‘e“"G?ne::f“…a"" STP355S-B60/Wnhb 355 182 190 195,05 | 27-10-20 

S“"t°"è?:::‘h‘a"d STP360-B60/Wnhb 360 182 195 197,80 | 27-10-20 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP370S-B60/Wnh 370 182 200 20330 | 27-10-20 

5“"‘e“"G?ne::f“…a"" STP375S-860/Wnh 375 182 205 206,04 | 27-10-20 

S“"t°"è?:::‘…a"d STP330S-A60/Wfh 330 169 195 195,27 | 2109-20 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP3605-B60/Wnhb 360 182 195 197,80 | 2408-20 

5“"‘e“"G?ne::f“…a"" STP325S-A60/Wfhb 325 169 190 19231 | 2408-20 

S“"t°"è?:::‘…a"d STP330S-21/Wfh 330 169 195 195,27 | 040520 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP335S-21/Wfh 335 169 195 19822 | 04-05-20 

5 "‘e°2?“e:;5‘h‘a nd STP340S-21/Wfh 340 169 200 20118 | 04-05-20   
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

Wo/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 
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Codering: 20201732GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800   

Fabrikanten: Suntech Deutschland GmbH 

  

Leverancier: Suntech Deutschland GmbH 

  

Categorie: PV-panelen 

  

Ingangsdatum verklaring: 26-05-2020 / laatste toegevoegd 20-07-2021 

  

Geldigheidsduur verklaring: 

  

  
  

  

  

  

              

Vervolgblad 2van2 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte | _ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800:| NTA 8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP310S-20/Wfhb 310 168 180 18452 | 25-05-20 

5“"‘e“"G?ne::f“…a"" STP320S-A20/Wfhb 320 168 190 190,48 | 25-05-20 

S“"t°"è?:::‘…a"d STP325S-A20/Wfhb 325 168 190 193,45 | 25-05-20 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP290-20/Wfh 290 166 175 174,70 | 26-05-20 

S“"‘e°2?ne:;5‘h‘a"d STP295-20/Wfh 295 166 175 17771 | 26-05-20   
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

W/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 
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Deze woning 

heeft energielabel 

D 

  A+++ 

A ++4+ 

  

  

  

Verbetering 

Isolatie Installaties Hoofdsysteem aanbevolen? 

1 Gevels 7 Verwarming Warmtepomp a 

2 Gevelpanelen 8 Warm water Warmtepomp E 

3 Daken 9 Zonneboiler Niet aanwezig EN 

4 Vloeren 10 Ventilatie Balansventilatiesysteem m 

5 Ramen 11 Koeling Aanwezig 

6 Buitendeuren 12 Zonnepanelen Aanwezig m   

Deze woning wordt niet verwarmd via een aardgasaansluiting 

     

  

Warmtebehoefte Risico op hoge Âì Aandeel hernieuwbare (âì. 

in de wintermaanden LH binnentemperaturen energie r 

in de zomermaanden 

Toelichtingen en aanbeve 2en verder 

Over deze woning Opnamedetails 

Objectomschrijving Naam Examennummer 

woning te Boekel SJA Essens 6616350 

Rosoliemolen 5 te Boekel 

Certificaathouder 

Qbus Duurzaam B.V. 

Detailaanduiding Bouwjaar Inschrijfnummer KvK-nummer 

Compactheid 214 EPG2022-68U 76961702 

Vloeroppervlakte 202 m2 m n 

Certificerende instelling 

Woningtype EPG-Certificering 

Vrijstaande woning soort 
oort opname 

Detailopname 
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Toelichting bij dit energielabel 

Voor uw woníng is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de 

  
woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie. 

  

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij s G het slechtste energielabel en A” het beste 

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 27,08 kWh/m? fossiele energie per jaar. Dit komt 

overeen met 6,35 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige 

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een 

‘compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie 

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming 

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen. 

27,08 wú per jaar 

p 

G F E D c B A A A” A** 

380 395 290 250 190 160 105 75 50 Ĳ 

  

Hoe is het energielabel berekend? Hierbijis uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het 

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee. 

Dit s omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet 

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening. 

  

  

Warmtebehoefte De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende 

d 

in de wintermaanden warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem 

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 50,46 KWh per vierkante 

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 88 kWh per vierkante meter 

Voldoet aan de Standaard 

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel 

voor woningisolatie? 

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer 

mm 60 graden n de woring,zoals warmteponpen. 

:0 op hoge Afl Hetri 

binnentemperaturen buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge 

n de zomermaanden binnentemperaturen. 

  
0 op hoge binnentemperaturen n uw woning n de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals 

  

Aandeel hernieuwbare N Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 77.1%. Hernieuwbare energie is 

energie RÍ afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie. 

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare 

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning 

Prispei 2022 ook door uw gedrag beïnvioed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en 

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er s in de tabel daarom 

onderscheid gemaakt n laag, gemiddeld en hoog. 

- m'.n 

en e o e EE EE E €10 

  

Gemiddeld €475 

ë 

Hoog 650 640 €510 €565 505 465 €50 €35 eai5 e400 
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Kenmerken en maatregelen 

Op de voorkant van dt energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de 

volgende pagina's vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende 

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk 

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een 

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat 

uw woning op de toekomst is voorbereid. 

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie 

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord 

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit 

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. 

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt, 

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat 

  

Isolatie 

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een 

Rwaarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de 

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer 

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van 

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven. 

ervaak   

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woninger 

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding, 

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het naisoleren van de spouw wordt een matige 

isolatiewaarde gehaald (R_= 1,0 tot 1,7 m2K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie 

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook 

duurder. 

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels 

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R, 6,0 M2K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R,-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord Oost Zuid   

Opp. } 6 R Opp. ° SR Opp. } s R 

16m | 567 25m | 567 7m | 5,67 

oom e | 47 oom K | 47 

West 

op. 0 5A 

7m | 567 
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3 Daken 
Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook 

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R-waarde. Hoe hoger de 

„waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning 

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak, 

  

‘hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten 

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelijk van het type dak, schuin dak met 

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik 

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw 

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen 

richting de streefwaarde (R, 8,0 m2K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R‚-waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

  

  

  

Noord Oost Zui 

op. 0 s om 0 s om o s 8 

17m G | 632 am e | 632 197m e | 632 

West Horizontaal 

om 0 5A op. 0 s 

329m e | 632 23m e | 640 

15m m | 63 

  

4 Vloeren 
Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren 

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van 

vloeren wordt uitgedrukt in een R,-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. 

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de 

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de 

energetische kwaliteit van uw woning. 

Door goede vioerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

ikasgas CO,. Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning. 

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen 

vermindert de uitstoot van het bro   

om begane grondvloeren, maar ook om vioeren boven een onderdoorgang. 

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal 

35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden. 

Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te 

voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage 

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden 

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen 

richting de streefwaarde (R, 3,5 m2K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R‚-waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 
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Vioeren 

om 0 35 A 

904m | 3,96 

5 Ramen Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk 

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bijhet bepalen van 

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De 

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de 

isolatie is. HR”-glas en triple-glas hebben een lage U,;waarde en houden de warmte beter n de 

wor 
  

g dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Door goed isolerend glas, zoals HR"-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning 

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. 

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en 

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid 

van buiten. 

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één 

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U, van 

1,0 W/meK) 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U,;waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

  Noord Oost Zuid 

op. 0 7 u op. 0 7 U op. 0 7U 

31m 11 19m |E 11 37m 12 

1em B |12 am _ | 12 aam B | 1 

1m _ |42 

12m |E 11 

oom _ | 13 

West 

op. 0 7 u 

am _ | 

37m 12 

2m B | 12 

19m E 1 

11m 12 

oom _ |12 
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6 Buitendeuren 
Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur. 

Deuren met veel glas tellen voor het ener 

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde 

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie. 

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning. 

elabel als een raam. 

  ij het bepalen van de isolatiewaarde 

  

  

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO, Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort 

n de woning. Belangrjk b de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet. 

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht. 

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een gefsoleerde buitendeur die richting de 

streefwaarde gaat (U, van 1,4 W/m2K). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U-waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Oost West 

  

o u 

15m M | 54 

o o u 

12m K | 34 

03m W | 4 

  

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

LET OP! 

Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en) 

In uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur 

kunt u de energieprestatie van uw woníng verbeteren. 

Besteed speciale aandacht aan kiers 

een woning 

Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals 

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid 

van de woníng in orde zijn. De Iuchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte 

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij 

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, 

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar 

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de 

verwarming hoger en dat kost energie. 

  

  

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht. 

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is 

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie 

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende 

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

winddrukgeregelde roosters of een ventiatie-unit met warmteterugwinning. 

  



Energielabel woningen 
7van8 

  

Installaties 

7 Verwarming 

8 Warm water 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

wwwverbeterjehuis.nl 

10 Ventilatie 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig 

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt 

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp. 
  

Warmtepomp 201.5 me 

Elektrische verwarming 

  

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw 

woning aanwezig zijn. 

  

  

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning 

Warmtepomp Niet aanwezig 

Elektrische boiler Niet aanwezig 

  

  

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater 

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor 

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de 

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwat 

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop- 

douche een warmtewisselaar geplaatst. 

stall   Om de warmte uit   

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat 

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon 

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad- 

‚en douchewater verwarmen. Een zonneb   

r levert n de zomer bijna l het warme water. In de winter 

ukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot 

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen 

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning. 

Ventilatie is belangrjk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht 

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen 

mechanisch ventiatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of 

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het 

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventiator zijn, of 

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht 

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt n de woning. 

Warmte- Wisselstroom- _ Aangesloten 

Type ventilatiesysteem terugwinning _ ventilator oppervlakte 
  

Balansventilatie Ja Nee 201.5m2 
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11 Koeling 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 
  

12 Zonnepanelen 

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder. 

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een 

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van 

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden. 

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing. 

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte 
  

Compressiekoeling 2015 m2 
  

In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedruktin de 

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee 

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht 

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst 

  

  

Wattpiekvermogen Oriëntatie Opperviakte 

3600 Wp Oost 176 m2 

3600 Wp West 176m 
  

  

Discl   er 

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altjd verifiëren op 

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dît 

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op 

wuw.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. 

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, 

kosten e.d.,is afhankelijk van de huidige speci 
  

ke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan 

deze informatie. U wordt altjd geadviseerd om hiervoor professionee! advies in te winnen. 
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SOPREMA PRESTATIEVERKLARING 
  

m \° INSBEOOO2 

Unieke identificatiecode van het producttype: SOPRATHERM ALU 

Beoogd(e) gebruik(en): 

Fabrikant Soprema NV 

Bouwelven 5, B-2280 Grobbendonk 

Belgi 

Het systeem of de systemen voor de beoordeling 

  

en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3 

Geharmoniseerde norm: 

Aangemelde instantie(s): 1136- 1640 

Aangegeven prestatie(s) 

EN 13165:2012 + A2:2016 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 

  

Essent    Ie kenmerken Prestaties Test norm 

'Geharmoniseerde 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

          

   

norm 

‘Warmtegeleidingscoefficiënt - A 3035 mm (W/m.K)) 0,023 

e ET B EN 12667 / EN 12939 

Thermische weerstand - Ro __ 30-35 mm (m2.K/W) 1,30 -1,50 

40-160 mm _(m2.K/W) 1/85 - 7/40 EN 12667 / EN12939 

Dikte tolerante TZ ENe3 

Brandgedrag F EN TBS0nI/EN15715 

Stabilteit van het Brandgedrag bij blootstellng aan 

warmte, verwering, veroudering/degradatie noot 1 EN 13501 / EN IEg15 

Stabiliteit van de thermische weerstand bij 

blootstelling aan warmte, verwering, 

veroudering/degradatie 

- Stabiliteitskenmerken noot 2 EN 12667 / EN 12939 

- Dimensionele stabiiteit (%) DS(70,90)3 EN 1604 

- Vervorming bij gespecifieerde druk- en 

temperatuurscondities NPD eN1605 | EN 1ìà?2ó1%12 + 

- Bepaling van thermische weerstand en : 

geleidbaarheid na verouder noot 2 EN 12667 / EN 12939 

Drukvastheid (kPa) Ts(10W)175 EN 626 

Trekweerstand loodrecht op de zijden NPD EN 1607 

Stabiliteit van de druksterkte bij blootstelling aan 

veroudering/degradatie Kruipdruksterkte NED ENig06 

Waterdoorlaatbaarheid 

- Korte termijn waterabsorptie (Vol. %) WS(P)0,2 EN 1609 

- Lange termijn waterabsorptie NPD EN 12087 

- Vlakheid na gedeeltelijke onderdompeling NPD EN 825 

Waterdampdoorlaatbaarheid NPD EN 12086 

Akoestische absorptie index NPD EN354 

Vrijgave gevaarlijke stoffen n het Binnenklmaat noot 3 7 

Gloeien na verbranding noot3 7     

NPD = geen prestatie vastgested 

1)  Het brandgedrag van PU blijt ongewijzigd in de tijd 

2  De variatie van de thermische geleidbaarheid en weerstand is n rekening gebracht bij de aangegeven prestaties 

3 _ Europese testmethodes zin In ontwikkeling. 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring 

wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven 

fabrikant verstrekt. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Marnix Derks, Technisch directeur 

Te Grobbendonk op 9/11/2020 

SOPREMA NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en 

dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaerd worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van 

de bestelling: 

T: +32 (0)14-23 07 07 

E: 432 (0]14-23 07 77 

€: info@soprema.be 

W; www-soprema.be 
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