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Inleiding  
Het gebouw dat beschreven staat in deze casus wordt binnenkort opgeleverd. Ten behoeve van het Energielabel 
nieuwbouw is een EPN-adviseur aan de hand van de bij de omgevingsvergunning ingediende en goedgekeurde EPC-
berekening in het gebouw nagegaan of de energiebesparende maatregelen genoemd in de EPC-berekening ook 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  De EPN-adviseur heeft dit gedaan door gebruik te maken van het gebouwdossier en hij 
heeft ter plekke in het gebouw een controle uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn 
geweest bij het opstellen van de EPC-berekening ten behoeve van de vergunningsaanvraag. De invoerfile van de 
oorspronkelijke EPC-berekening is beschikbaar. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de EPN-adviseur in het gebouw 
en projectdossier heeft waargenomen.  
 
De examenkandidaat moet de EPC bepalen van het daadwerkelijk gerealiseerde gebouw. 
 
Beschrijving  
Het betreft een gebouw met kantoren en een grote centrale hal/entree op de begane grond. 
Tekeningen zijn niet noodzakelijk voor het maken van deze opdracht, ze geven de examenkandidaat inzicht wat voor 
gebouw het betreft. Alle tekeningen zijn opgenomen in de bijlage.   
De tekeningen zijn niet op schaal. Er moet worden uitgegaan te worden van de opgegeven afmetingen. Niet nader 
gespecificeerde gegevens moeten forfaitair bepaald worden. Van niet genoemde voorzieningen mag aangenomen 
worden dat deze niet aanwezig zijn. 
Alle ingevoerde gegevens van de oorspronkelijke EPC-berekening zijn opgenomen in bijlage 2. (let op, invoer is ook 
digitaal beschikbaar) 
 
In het gebouw zijn 2 gebruiksfuncties aanwezig:  

• Kantoorfunctie (Ag=3966 m2), en 
• Bijeenkomstfunctie overig (Ag=2311 m2). 

 
1.1 Bouwkundig 
Constructies: 

• Gevel: Buitenwanden geïsoleerd 5,00 m2.K/W 
• Vloer: Vloer geïsoleerd 5,00 m2.K/W 
• Dak: Dak geïsoleerd 5,00 m2.K/W 
• Panelen Panelen geïsoleerd 3,50 m2.K/W 

 
Gevelopeningen: 

• Ramen: Isolerend dubbel glas HR++ 1,2 W/m2.K 
  Rekenwaarde (in aluminium kozijn) 1,8 W/m2.K 
  ZTA-waarde 0,30 
  LTA-waarde 0,60 
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Oppervlakten: 
• Noordgevel: 1244 m2 totaal, geen belemmeringen, waarvan: 

  75,30 m2 panelen, en 
  526 m2 ramen. Geen zonwering. 

• Zuidgevel: 1244 m2 totaal, geen belemmeringen, waarvan: 
  72,10 m2 panelen, en 
  397,50 m2 ramen. Geen zonwering. 

• Oostgevel: 618,80 m2, geen belemmeringen, waarvan: 
  47,00 m2 panelen, en 
  119,80 m2 ramen. Geen zonwering. 

• Westgevel: 618,80 m2, geen belemmeringen, waarvan: 
  65,20 m2panelen, en 
  119,80 m2ramen. Geen zonwering. 

• Vloer: 2780 m2vloer boven parkeergarage. 
• Dak: 2780 m2, waarvan: 

  16,80 m2 dakraam. 
 
Thermische capaciteit: 

• Massa vloerconstructie per m² GO : 100 - 400 kg/m² 
• Type plafond : gesloten 

 
Infiltratie: 

• qv10;kar/m² van het gebouw : 0,200 dm³/s.m² 
• Gebouwhoogte : 14,3 m 
• Lengte gebouw: 72,0 m 
• Breedte gebouw: 43,50 m 

 
 
1.2 Installaties 
Verwarmingsinstallatie 
Het hele gebouw wordt verwarmd door een elektrische warmtepomp, in piekperioden aangevuld met 2 HR ketels.  
 
Algemeen verwarmingssysteem: 

• Elektrische warmtepomp in technische ruimte met als bron een aquifer. Vermogen 135 kW, aanvoertemperatuur 
< 35°C. Modulatiebereik 50%. 

• 2 HR107 ketels in de technische ruimte. Vermogen 230 kW. Modulatiebereik 40%. 
• Verdeler/verzamelaar met 4 afgaande groepen: 

• Hal begane grond met vloerverwarming 
• Vloerverwarming/koeling kantoren 
• Convectoren/radiatoren 
• Luchtbehandeling. 

• Alle pompen met toerenregeling 
• Alle ruimtes individueel te regelen 
• Alle leidingen geïsoleerd 
• Er is sprake van een aanvullende circulatiepomp 

 
Tapwater 
In de pantry’s staan elektrische close-in boilers recht onder het aanrecht. 
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Koeling 
Het hele gebouw wordt gekoeld door het koudeopslagsysteem, aangevuld met de warmtepomp in zomerbedrijf. 
 
Algemeen koelsysteem: 

• WKO in aquifer met een debiet van 37,5 m3/h 
• Warmtepomp in technische ruimte met als bron de aquifer. Vermogen 110 kW. 
• Alle pompen met automatische toerenregeling. 

 
Ventilatiesysteem 
Alle ruimten worden geventileerd door het luchtbehandelingssysteem. Hiertoe staan 2 identieke luchtbehandelingskasten 
opgesteld in de technische ruimte. Deze hebben de volgende specificatie: 

• Luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning door een roterend warmtewiel met vochtterugwinning 
• Debiet 22.500 m3/h per luchtbehandelingskast 
• Lucht wordt gefilterd, verwarmd en gekoeld. 
• Bevochtiging met elektrische stoombevochtigers 
• Kasten worden in- en uitgeschakeld op een klokprogramma. 
• Ventilatoren zijn voorzien van frequentieregelaars, asvermogen 7,5 kW per stuk 
• Luchtdistributie door geïsoleerde luchtkanalen 

 
In het gebouw zijn te openen ramen aanwezig. 
 
Verlichting 
Verlichting met hoogfrequent T5 armaturen op basis van vertrekschakeling. Voor het hele gebouw is het geïnstalleerd 
vermogen 10 W/m2. Er vindt geen luchtafzuiging via de armaturen plaats. 
 
Zonne energie 
Er wordt geen zonne-energiesysteem toegepast. 
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Waargenomen door de EPN-adviseur 
 
Op 22 augustus 2014 (fictief)  is het volgende waargenomen bij oplevering van het gebouw.  Op basis van de 
waarnemingen van de EPN-adviseur moet de EPtot/EP;adm;tot  opnieuw worden vastgesteld.  In de onderstaande lijst 
wil ‘voldoet ‘Ja’ zeggen, dat hetgeen is waargenomen in het gebouw overeenkomt met hetgeen dat in de EPC-
berekening is aangehouden. Voor waarnemingen: zie ingevulde lijsten hieronder: 
 
Gebouwindeling Voldoet? Opmerkingen 
Gebruiksfuncties Ja  
Begrenzing Ja  
Klimatiseringszone Ja  
Rekenzone Ja  

 
Algemene gegevens Voldoet? Opmerkingen 
Bouwjaar Ja  
Gebouwafmetingen Ja  
Bouwtype Ja  
Serre en/of balkon afdichting NVT  

 
Per rekenzone: 
Thermische schil Voldoet? Opmerkingen 
Begrenzing transparante en niet-
transparante constructies  

Ja  

Rc-waarde niet transparante 
constructies* 

Ja  

U-waarde transparante constructies Ja  
Oppervlakte daglicht opening Ja  
Zonwering Ja  
Oriëntatie raam Ja  
Hellingshoek raam Ja  
ZTA  Ja  
Opp. daglicht opening serre NVT  
beschaduwingsfractie Ja  
U-waarde deur Ja  

*Inclusief bepaling perimeter bij vloeren 
 
Thermische schil Voldoet? Opmerkingen 
Aansluiting isolatiemateriaal Nee Er zijn geen foto of IR-foto van de gevels beschikbaar. Dak, 

panelen en vloer zijn wel akkoord. 
  
KLIMAATSYSTEEM Voldoet? Opmerkingen 
Systeem - transport medium Nee Er is geen koeling aanwezig 

 
Verwarming Voldoet? Opmerkingen 
Type verwarming Ja  
Type warmteopwekker Nee Er is geen warmtepomp aanwezig. Er zijn alleen HR107 ketels 

opgesteld 
Ontwerpaanvoertemperatuur Nee Zie type afgiftesysteem 
Indien meerdere opwekkers    
• 2e opwekker Nee Er is maar één type opwekker aanwezig 
• Vermogen opwekker 1 Nee 

  
Totaal opgestelde vermogen 350 kW 

• Vermogen opwekker 2 
• Vermogen pompen Ja  
Regeling pomp Ja  
Distributiesysteem Ja  
Extra circulatiepomp Ja  
Type afgiftesysteem Nee Er is geen Betonkern-activering aanwezig. Er staan alleen  

radiatoren voor de buitengevel op gesteld. 
Preferent/niet preferent Nee  
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Koeling Voldoet? Opmerkingen 
Type koude-opwekker Nee Er is geen koeling aanwezig in het gebouw  

 
Ventilatie/infiltratie Voldoet? Opmerkingen 
Ventilatiesysteem Nee Ventilatielucht wordt wel voorverwarmd maar niet gekoeld. 
Regeling ventilatiesysteem Ja  
Warmteterugwinning Ja  
Serre NVT  
Ventilatievoorziening in de gevel Ja  

 
Bevochtiging Voldoet? Opmerkingen 
Gebruiksoppervlakte (bevochtigd) Nee Er is geen bevochtiging aanwezig in het gebouw 
Type bevochtiging  
Vochtterugwinning  

 
Tapwater Voldoet? Opmerkingen 
leidinglengte Ja  
Circulatiesysteem   
circulatiesysteem Ja  
Afleverset aanwezig? Ja  
DoucheWTW   
Rendement Douche WTW NVT  
Wijze van aansluiting DWTW NVT  
Zonneboilers   
Type systeem Ja Geen zonneboilers aanwezig 

 
Productie van elektriciteit op het 
eigenperceel 

Voldoet? Opmerkingen 

Oppervlakte PV Ja Geen PV-panelen aanwezig  
 
Verlichting Voldoet? Opmerkingen 
Oppervlakte van de verlichtingszone Ja  
Type lichtregeling Ja  
Geïnstalleerd vermogen per m2 Ja  
 
Overige niet genoemde gegevens zijn alle akkoord. 
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Bijlage 1: tekeningen 

 
 

 
 Figuur 1 Plattegrond souterrain kantoor 
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 Figuur 2 Plattegrond souterrain hal 

 
Figuur 3 Plattegrond begane grond kantoor 
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Figuur 4 Plattegrond begane grond hal 

 
Figuur 5 Plattegrond 1e verdieping kantoor 
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     Figuur 6 Plattegrond 1e verdieping kantoor 

 
     Figuur 7 Plattegrond 2e verdieping kantoor 
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    Figuur 8 Plattegrond 3e verdieping kantoor 

 
Figuur 9 Aanzicht Noordgevel 
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Figuur 10 Aanzichten oost- en westgevel 

 

 
  Figuur 11 Aanzicht zuidgevel 
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Bijlage 2  Invoer EPC-berekening ingediend bij de vergunningsaanvraag 

  



___________________________________________________________________________________________ 
© Cito B.V. (2014) ISSO – EPA-U Nieuwbouw – voorbeeldexamen Toets 2                                              Pagina 14 van 17 
  

Schematisering 

Klimatiseringszones 
Klim. Omschrijving Transportmedium Verwarmings- Koelsysteem            Ventilatiesysteem 
zone warmte koeling systeem 
A Klimatiseringssysteem A water en lucht Verwarmingssysteem 1 WKO                       Ventilatiesysteem 1 

Rekenzones 

Rekenzone Omschrijving Gebruiksfunctie Ag 
A.1 Hele gebouw kantoorfunctie 3 966.00 
 bijeenkomstfunctie overig 2 311.00 
Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)  6 277.00 m2 

Transmissie 
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - Hele gebouw 
scheidingsvlak begrenzing oriëntatie A Hkr Rc U hoek ZTA zonwering belemmering 

Noordgevel buitenlucht 

 [ m 2 ]   [m2K/W] [W/m2K] [o]     [-]  

Dichte gevel  N 642.70  5.00  90  minimaal 
panelen  N 75.30  3.50  90  minimaal 
ramen  
 
 
Zuidgevel buitenlucht 

N 526.00   1.80 90 0.30 geen minimaal 

dichte gevel  Z 774.40  5.00  90  minimaal 
panelen  Z 72.10  3.50  90  minimaal 
ramen  
 
 
Oostgevel buitenlucht 

Z 397.50   1.80 90 0.30 geen minimaal 

Dichte gevel  0 452.00  5.00  90  minimaal 
panelen  0 47.00  3.50  90  minimaal 
ramen  
 
 
Westgevel buitenlucht 

0 119.80   1.80 90 0.30 geen minimaal 

dichte delen  W 433.80  5.00  90  minimaal 
panelen  W 65.20  3.50  90  minimaal 
ramen  
 
 
 
Dak 

buitenlucht 
boven 

W 119.80   1.80 90 0.30 geen minimaal 

dak  N 2 763.20  5.00  0  minimaal 
ramen  
 
 
 
Vloer 

sterk 
geventileerd 

N 16.80   1.80 0 0.30 geen minimaal 

Vloer  N 2 780.00  5.00  0  maximaal 

   9 285.60       
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Lineaire koudebruggen 
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de 
forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. 

Definitie lineaire koudebruggen rekenzone A.1 - Hele gebouw 
Voor deze rekenzone zijn geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd. 
 

Infiltratie 

 
Verwarming 

Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1 
installatiekenmerken 

Preferent toestel 

hulpenergie 
Niet-preferent toestel 

hulpenergie 

type verwarmingssysteem  
temperatuurniveau  

gebouwgebonden warmtelevering op afstand  
hoofdtype toestel  

bron  
vermogen 

 aanvoertemperatuur  
opwekkingsrendement 

 energiedrager 
 bepaling 

 hoofdtype toestel 
 subtype toestel  

vermogen  
opwekkingsrendement 

 energiedrager  
bepaling 

Individueel systeem 
Laag 
nee 
elektrische warmtepomp 
grondwater aquifer 
135.00 kW 
30C° < T <= 35C° 
4.700 
elektriciteit 
forfaitair 
CVsysteem 
107HR 
230.00 kW 
0.925 
gas 
forfaitair 

Warm tapwater 
Warmtapwatersysteem 1 - Warmtapwatersysteem 

installatiekenmerken 

Preferent toestel 
 
 
 
distributierendement 
douchewarmteterugwinning 
afgifte 
 
 
aangewezen rekenzones 
A.1 Hele gebouw 

type tapwatersysteem  
zonneboiler  
type toestel  

opwekkingsrendement  
energiedrager 

 toepassingsklasse 
forfaitair 

 aanwezig 
gem. lengte van tapleidingen is < 3 m        

 
Ag [m2] 

                6 277  

: individueel systeem 
: geen 
: elektroboiler 
: 0.750 
: elektriciteit 
: Aanrecht 

ja 
: nee 

ja 
 
Ag;tapw [m2] 
6 277 

EPC berekening gebouw 2.epg Project 02 E/E = 0.941 

Thermische capaciteit 
Rekenzone 

A.1 Hele gebouw nee 

type plafond 

100 tot 400 kg/m2 gesloten plafond 

volgens bijlage      H vloermassa C m  
[kJ /K] 

690 470 

690 470 

qv10;spec eigen 
[[m3/s•m2]     waarde 

0.200 ja 

 hoogte lengte 
                     gebouw[m] 
14.30        72.00 

breedte uitvoeringsvariant  

43.50 vrijstaand gebouw, plat 

geveltype 
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Koeling 

Koelsysteem 1 - WKO 
installatiekenmerken temperatuurniveau : Laag 
Preferent toestel hoofdtype toestel : koudeopslag 

 subtype toestel : standaard 

 vermogen : 418.00 kW 

 opwekkingsrendement : 12.000 

 energiedrager : elektriciteit 
Niet-preferent toestel hoofdtype toestel : compressie 

 subtype toestel : LTKoudebron 

 vermogen : 110.00 kW 

 opwekkingsrendement : 6.000 

 energiedrager : elektriciteit 
aangewezen rekenzones A.1 Hele gebouw 

 
Ventilatie 

Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1 
ventilatiesysteem : D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer 
ventilatiesysteemvariant : D.4a - tijdsturing, geen zonering 
geïnstalleerde capaciteit onbekend : nee 
la) natuurlijke toevoer van buiten : 0.00 dm3/s 
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0.00 dm3/s 
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0.00 dm3/s 
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 12 500.00 dm3/s 
met toe- en/of afvoerkanaal ja 
luchtdichtheidsklasse : onbekend 
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte : nee 
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte : nee 
spuivoorziening : raam open 
terugregeling/recirculatie : Recirculatie is 20% van retourlucht 
le) recirculatiecapaciteit : 2 500.00 dm3/s 
type warmteterugwinning : Roterende of intermitterende warmtewisselaar 
rendement Nwtw : 0.700 
correctiefactor Frend : 0.80 
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0.00 dm3/s 
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0.00 dm3/s 

Ventilatoren 
Ventilatiesysteem P(as) Pnom Aantal Regeling Nelm 

[W]  [W] [V] 

Ventilatiesysteem 1 30.00 42.86 1 Toerenregeling 0.70 

Bevochtiging 
 
Bevochtigingssysteem 1 - vocht 
type toestel : stoom elektrisch 
energiedrager : elektriciteit 
vochtterugwinning ja 
aangewezen rekenzones A.1 Hele gebouw 6 277.00 m2 

 

 

 

 
PV-systemen 
Er zijn geen PV-systemen ingevoerd. 

EPC berekening gebouw 2.epg Project 02 E/E = 0.941 

ENORM V1.4 Licentiehouder: ISSO 10 Feb 2014, 17:13 blz. 3 van 4 



 

Zonnecollectoren 
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd. 

Verlichting 
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de verlichting. 

Rekenzone armatuur- aanw.detectie     Verl. Regeling Azone  Adayl Pn;spec FDart FDdayl 
Afzuiging   in >= 70% Ag     zone [m2]     [m2]  [W/m2] [-] [-] 

A.1 Hele gebouw nee nee 1 Vertrekschakeling  6277.0  6277.0 10.00 0.90 0.90 
 
 
 
 
 
 
 

Het betreft hier een gebouw dat ergens in Nederland is gerealiseerd. De geconstateerde afwijkingen zijn 
echter  fictief en alleen voor de examinering beschreven. 
 

EPC berekening gebouw 2.epg Project 02 E/E = 0.941 
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