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Examen Energieprestatiecertificaat  

 
Toets 2 Casus Open vragen 
 
Lees zorgvuldig onderstaande informatie 
 

 Dit examen bestaat uit een casus en een opnameformulier. Met behulp van foto´s en 

plattegronden neemt u een woning op. Aan de hand van deze gegevens vult u het 

opnameformulier in. 

 Het opgavenboekje bestaat uit 12 pagina’s (inclusief voorblad). 

 Dit examen heeft 8 bijlagen, namelijk: 
o Plattegrond begane grond 1:50 (A3) 
o Plattegrond 1e en 2e verdieping 1:50 (A3) 
o Aanzichten en doorsnede 1:100 (A3) 
o Kwaliteitsverklaring Rockwool Rockfit 
o Kwaliteitsverklaring Intergas Kombi Kompakt HRE 
o Kwaliteitsverklaring Intergas Kombi Kompakt HRE voor hulpenergie 
o Documentatie ventilatiesysteem Buva 
o Documentatie Viessmann Vitosol 200-T 

 Controleer het opgavenboekje en de bijlage op volledigheid. 

 Bij het invullen van het opnameformulier moet u ervoor zorgen dat duidelijk is welk 
antwoord u geeft. Bij twijfel zal het antwoord fout gerekend worden. 
Indien een invulveld niet van toepassing is, kunt u deze leeg laten of “n.v.t.” invullen. 

 Na afloop van het examen levert u het opgavenboekje en de bijlage in. 

 Het is een open-boek examen. 

 Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine is toegestaan. 

 Het gebruik van een liniaal en/of geodriehoek is toegestaan. 

 De tijdsduur van dit examenonderdeel is maximaal 120 minuten. 
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Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 10 
punten. Alle voorschriften van ISSO 82.1 (inclusief interpretatiedocument) moeten gevolgd 
worden. In afwijking van de ISSO publicatie 82.1  geldt voor de bepaling van oppervlakten en 
perimeter een marge van 5%. De reden hiervoor is dat alle afmetingen van de woning met 
behulp van de tekeningen zijn te bepalen/af te leiden.  
De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht: 

 Algemene woninggegevens: 1 punt 

 Isolatiewaarde: 1 punt per constructiedeel 

 Overige gegevens (oppervlakte, oriëntatie, begrenzing, perimeter, hellingshoek, etc.): 1 
punt per constructietype. 

 Constructiedeel vergeten: 2 punten voor vloer, gevels en daken / 1 punt voor ramen en 
deuren. (dus een hellend dak met dakraam vergeten is 3 punten). 

 Installaties: 1 punt per fout. 

 Thermische schil: 4 punten voor de foutieve constructies en installaties tezamen. 

 Niet ingevuld of dubbel ingevuld is ook fout. 
 
ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT 
GEVOLG HEBBEN. 
 
 
  

 Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. 
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OPDRACHT 
 
 

 
 
De gegevens, foto’s, plattegronden en bijlagen van deze casus dienen gebruikt te worden. De 
los meegeleverde plattegronden, aanzichten en doorsnede zijn op schaal. Afmetingen dienen 
van hiervan afgelezen en/of opgemeten en met twee decimalen genoteerd te worden. Daar waar 
twijfel is over een toegepast systeem, is de tekst leidend. 
 
Alle afmetingen en overige gegevens zijn ter plekke gecontroleerd in de woning. Daar waar 
geldige kwaliteitsverklaringen gevonden zijn, moeten deze ook gebruikt worden. 
 
 
  

Vul het opnameformulier voor de volgende onderdelen volledig in: 

 Alle algemene woninggegevens (gebruiksoppervlak per bouwlaag); 

 Bouwkundige gegevens van de thermische schil, per deelconstructie, met 
uitzondering van de voorgevel; 

 Alle voorkomende installaties (opwekker, distributie en afgifte). 
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1 ALGEMENE WONINGGEGEVENS 
 
Adres:   Burgemeester Jansoniushof 5 
PC + Plaats  2131 BM Hoofddorp 
 

 
Tekening 1 Situatie woning (rood) uit BAG register (kaart is noord gericht) 

 
Afbeelding 1 Gegevens van de woning uit BAG register 
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Foto’s gevels 
 

   
Afbeelding 2 Foto voorgevel Afbeelding 3 Foto achtergevel 
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2 BOUWKUNDIGE GEGEVENS 
 
Vloer 
De begane grondvloer bestaat uit ribcassette vloerelementen. Het onderstaande detail is 
gegeven en van een tekening is af te lezen dat de minimale dikte 85mm bedraagt, de maximale 
dikte 300mm en de gemiddelde dikte 165mm. De kruipruimte onder de vloer is niet toegankelijk. 
Van de toegepaste isolatie is geen kwaliteitsverklaring beschikbaar. 
 

 
Afbeelding 4 Detail vloerplaat (niet op schaal) 

 
Buitengevels 
De buitenzijde van de gevels is metselsteen, aan de binnenzijde bestaan deze uit beton en een 
stuclaag. De woning scheidende wanden zijn van beton, eveneens afgewerkt met een stuclaag. 
Er zijn geen open stootvoegen aanwezig. 
Van de toegepaste isolatie is een kwaliteitsverklaring opgemaakt, zie bijlage. 
 

 
Afbeelding 5 Detail achtergevel (niet op schaal) 
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Ramen en deuren 
Alle beglazing zijn wat type glas en kozijn betreft gelijk. Er zijn geen vanuit binnen bedienbare 
buitenzonweringen aanwezig. 
 

 
Afbeelding 6 Foto’s van kozijn en glas 

 
Dak 
De dakisolatie bestaat uit EPS met afschot naar de buitenzijde van het gebouw. Er is geen 
geldige kwaliteitsverklaring gevonden voor het isolatiemateriaal.  
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3 INSTALLATIETECHNISCHE GEGEVENS 
 
Verwarming opwekking 
Onderstaand toestel is aangetroffen in de berging op de 2e verdieping. Van dit toestel zijn 
kwaliteitsverklaringen gevonden. 
 

 
Afbeelding 7 Foto van de warmteopwekker 
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Afbeelding 8 Detailfoto’s van de onderzijde van de warmteopwekker 

 
Verwarming distributie en afgifte 
Alle ruimten worden op dezelfde wijze verwarmd. Alleen in de berging op de 2e verdieping is 
geen afgiftesysteem aanwezig. De leidingen in deze ruimte zijn ongeïsoleerd. Verder zijn er 
buiten de rekenzone geen verwarmingsleidingen aangetroffen. De bediening van de verwarming 
bevindt zich in de woonkamer. 
 

 
Afbeelding 9 Foto van de distributie (in bergkast, begane grond) 
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Afbeelding 10 Foto’s van de bediening en het afgiftesysteem 

 
Ventilatie 
Het ventilatiesysteem wordt bediend vanuit de woonkamer met een bedienunit op de wand. In 
de keuken, badkamer en toilet zijn ventielen in het plafond aanwezig. In de woon- en 
slaapkamer zijn roosters in de kozijnen geplaatst.  
De onderstaande foto’s tonen de aangetroffen ventilatie-onderdelen. 
 
 

   
Afbeelding 11 Foto van de ventilatieunit (berging) en bedienunit (woonkamer) 
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Afbeelding 12 Foto’s van de roosters in kozijnen en van ventielen in het plafond 

Tapwater 
Naast het verwarmingstoestel staat een boilervat opgesteld met daarboven wat apparatuur en 
drukvaten (zie foto’s). De opnemer constateert dat er enkel tapwaterleidingen op aangesloten 
zijn. Via de apparatuur er boven is het vat gekoppeld aan zonnecollectoren die op het dak staan.  
 
Het dak is niet bereikbaar, maar met facturen kan aangetoond worden dat er een systeem 
geplaatst is met een collector bestaande uit 20 vacuümbuizen, en een opstelconstructie voor 
plat dak met hellingshoek van 30 graden. Op Google Maps is te zien dat de panelen evenwijdig 
liggen aan de scheidingswanden. Volgens de bewoner liggen er geen collectoren, maar panelen 
op het dak die ervoor zorgen dat hij bijna niet meer hoeft te stoken. 
 
In de woning is verder geen elektrische boiler of geiser aangetroffen. Volgens de software is de 
jaarlijkse netto energiebehoefte voor tapwater 7.950 MJ. 
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Afbeelding 13 Foto’s van het boilervat en de apparatuur in de berging 

 

 
Afbeelding 14 Foto van typeplaatje op het boilervat 


