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Hotel BREEZE - Het eerste (n) zero energy hotel ter wereld  
volgens het Earth, Wind & Fire concept
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BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheids-
prestatie van gebouwen. De BREEAM-NL totaalscore bestaat uit 
1 tot 5 sterren. BREEAM-NL komt oorspronkelijk uit het Verenigd 
Koninkrijk. In Nederland wordt BREEAM-NL gevoerd door de 
Dutch Green Building Council (DGBC). Amstelius is lid van de 
DGBC en past twee keurmerken toe: BREEAM-NL Nieuwbouw  
& Renovatie en BREEAM-NL In-Use. 
 

Voor meer uitleg ga naar amstelius.nl/breeam-nl

Amstelius biedt drie BREEAM-NL diensten aan:
1. BREEAM-NL Scan;
2. BREEAM-NL Certificering;
3. BREEAM-NL Creditbegeleiding.

BREEAM-NL Scan
Met de BREEAM-NL Scan maken wij voor u een overzicht van 
verschillende maatregelen die leiden tot verschillende BREEAM-
NL scores. Op basis van deze Scan krijgt u duidelijkheid over welke 
maatregelen nodig zijn om de door u gewenste BREEAM-NL score 
te behalen. De scan wordt aangevuld met een indicatie van de te 
verwachten meerkosten van de betreffende score.

BREEAM-NL Certificering
Amstelius heeft meerdere BREEAM-NL Experts in dienst om 
uw project te begeleiden in het volledige certificeringstraject. 
Afhankelijk van het BREEAM-NL ambitieniveau stellen wij voor u 
een Programma van Eisen op waarin de uitwerking van BREEAM-
NL is vastgelegd. Het daarop volgende certificeringstraject 
loopt van het verzamelen van de bewijslast tot en met de 
daadwerkelijke certificering. Wij ontzorgen u tijdens het volledige 
BREEAM-NL certificeringstraject.

BREEAM-NL Creditbegeleiding
Wanneer u hulp nodig heeft bij één of meerdere losse credits 
kunt u gebruik maken van BREEAM-NL Creditbegeleiding. Zonder 
betrokkenheid bij uw project kan Amstelius, als BREEAM-NL 
Expert, u ontzorgen bij het realiseren van individuele credits. 
Door onze onafhankelijke aanpak bent u altijd verzekerd van een 
pragmatische benadering van uw BREEAM-NL traject!

Uw voordelen
     Duurzaamheidsscore van uw project concreet inzichtelijk;
     Snel inzicht in duurzaamheidsmaatregelen met 

de BREEAM-NL Scan;
     Certificering helpt bij het verkrijgen van groenfinanciering;
     Reductie van operationele kosten mogelijk;
     Een hoge BREEAM-NL totaalscore creëert waarde voor 

het gebouw en een comfortabel en gezond leef-/
binnenklimaat;

     Betrouwbare BREEAM-NL experts voor een duurzaam
resultaat.

Vragen over BREEAM-NL?
Wij hebben ruime ervaring met BREEAM-NL certificering. Heeft 
u vragen hierover? Neem dan contact met ons op. We helpen u 
graag verder.

Bezoekadres
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 75072
1070 AB Amsterdam 

t   +31 (0) 20 891 25 25
e   info@amstelius.nl
w  www.amstelius.nl

BREEAM-NL als graadmeter voor duurzaamheid
Amstelius helpt u graag met het inzichtelijk maken van uw groene ambities

Aanverwante diensten
    Energielabel (EPA)
    EPA-Maatwerkadvies
    Compleet 

  verduurzamingsadvies

    Energie-audit (EED)
    SDE+ subsidie
    Informatieplicht

 Energiebesparing

Neem contact op

Score %

Outstanding ≥ 85 %

Outstanding ≥ 55 %

Very good ≥ 70 %

Good ≥ 40 %

Pass

Acceptable

≥ 25 %
≥ 10 %
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