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Minimaal energielabel C per 2023 verplicht
Snel uitgevoerd tegen scherpe prijzen
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van energielabels en
maatwerkadviezen voor het realiseren van een energielabel
sprong. We hebben inmiddels meer dan 2.500 commerciële
vastgoedcomplexen door het hele land voorzien van
energielabels. Het EP-U energielabel geeft inzicht in de
energieprestatie (EP) van het (bedrijfs)gebouw en is verplicht
bij verkoop of verhuur. Voor kantoorgebouwen is vanaf 2023
een minimaal energielabel C wettelijk verplicht. Per 2030 wordt
dit mogelijk energielabel A. Het bevoegd gezag controleert
de energielabel C-verplichting. Deze verplichting staat in het
Bouwbesluit 2012. De gebouweigenaar riskeert een boete tot
mogelijk €20.250,- wanneer er geen energielabel kan worden
overlegd.
Wij bieden de volgende EP-U diensten aan:
1. EP-U Energielabel bestaande bouw;
2. EP-U Energielabel nieuwbouw (zie ook BENG-berekening);
3. EP-U Maatwerkadvies
EP-U energielabel bestaande bouw
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is,
uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/
m².jr). Het label blijft 10 jaar geldig. Amstelius is gecertificeerd
conform de BRL 9500 normering voor het opstellen en het
afmelden van energielabels voor utiliteitsgebouwen bij de
overheid. Voor het opstellen van energielabels hanteren wij
scherpe prijzen. Wanneer alle noodzakelijke informatie direct
beschikbaar is dan kunnen wij na een inspectie van het gebouw
het energielabel snel voor u opstellen.
EP-U Energielabel nieuwbouw (BENG-berekening)
Heeft u een nieuwbouw ontwikkeling of renovatieplan voor een
gebouw? Dan is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning
een BENG-berekening (voorheen EPC) vereist. BENG staat voor
“Bijna Energie Neutrale Gebouwen”. Bij oplevering van het
gebouw dient een nieuwbouw energielabel te zijn opgesteld,
zie ook BENG berekening. Binnen de BENG-norm worden eisen
gesteld aan:
BENG 1: Energiebehoefte;
BENG 2: Primair fossiel energieverbruik;
BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie.

Met behulp van de “Detailmethode” voor nieuwbouw is het
mogelijk om tot energielabel A+++++ te komen. Het is van
belang om bij nieuwbouw en renovatie tijdig een adviseur in
te schakelen om vooraf aan het bouwproces het EP-U resultaat
(BENG + energielabel) vast te stellen en te waarborgen dat het
gewenste energielabel wordt behaald.

Het EP-U Maatwerkadvies zorgt voor een energielabel C of beter
Wilt u weten welke verduurzamingsmaatregelen voor uw
gebouw mogelijk zijn en welk effect deze hebben op het
energielabel specifiek voor uw gebouw? Dan stellen wij graag een
EP-U Maatwerkadvies voor u op. Dit energieprestatieadvies (EPA)
zorgt voor inzicht in de energie huishouding van een gebouw,
(energie)kosten en besparingsmogelijkheden.
Concreet en praktisch advies met duurzame maatregelen om
zo (kosten)efficient mogelijk tot het gewenste energielabel te
komen. Inclusief toelichting per maatregel en de benodigde
investering en bijhorende terugverdientijd als basis voor een
weloverwogen en toekomstbestendig investeringsbesluit. Onze
kwaliteit is geborgd doordat wij aansluitend op onze adviezen het
projectmanagement (o.a. aanbesteding, uitvoering en oplevering)
en de monitoring van de maatregelen voor u kunnen verzorgen.
Uw voordelen:
Scherpe prijzen: EP-U energielabel vanaf €495,-;
Snel geregeld: bij een spoedopdracht binnen enkele
werkdagen een EP-U energielabel;
Elk type (bedrijfs)gebouw: wij verzorgen voor elk type
gebouw een energielabel;
Volledig en concreet advies voor energielabel C:
het maatwerkadvies geeft verduurzamingsmaatregelen inclusief de kosten/ baten en
terugverdientijden;
Landelijke dekking: wij stellen EP-U energielabels op
voor gebouwen in heel Nederland;
Portefeuille voordeel: neem contact op voor onze
prijzen op maat.

Aanverwante diensten
Compleet verduurzamingsadvies gebaseerd op EP-U
Energie-audit (EED)
Informatieplicht Energiebesparing
SDE++ subsidie

Vragen over EP-U?
Wij hebben veel ervaring met energielabels en verduurzamingsadvies voor gebouwen. Heeft u hier vragen over? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag met
duurzaam advies.
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