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Slimmer
omgaan met
energie
in appartementen,
kantoren, huizen en
bedrijfsgebouwen

Energieadvies - Slimmer omgaan met energie

Introductie
Welkom bij Keurhuis Nederland, sinds
2002 uw betrouwbare partner in vastgoedinspecties, voor woningcorporaties, zorgvastgoed, scholen en VvE’s.
Door onze omvang werken wij landelijk en snel. En vooral goed.
Uw zorg om uw vastgoed staat bij ons voorop,
zowel voor het beheer als bij verkoop en aankoop.
Om onze kwaliteit te garanderen worden alle rap-

Jeroen van der Eeze,

porten van onze experts nogmaals gecontroleerd

bedrijfsleider Keurhuis Nederland

door een tweede bouwkundige. Hiermee borgen
wij het hoge niveau van onze diensten voor u.
Keurhuis Nederland is een zusterorganisatie van
SKG-IKOB Certificatie. De kennis van kwaliteitsborging, het keuren en onderzoeken van bouwmaterialen en het uitvoeren van specialistische
inspecties van bouwdelen zorgt voor het uitmuntende kwaliteitsniveau van onze diensten. Samen
met SKG-IKOB Certificatie voeren wij jaarlijks
zo’n 4000 inspecties uit op vastgoedobjecten en
bouwplaatsen, voor VvE’s, woningcorporaties en
scholen. Wij zijn daarom snel ter plaatse en werken zeer efficiënt, dat werkt in uw voordeel.
Bel ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte op +31 (0)88 244 01 11 of mail naar
info@keurhuisnederland.nl. Wij staan u graag te
woord. Uw eerste aanspreekpunt is Eva Knist.
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“

Onze missie: De allerbeste inspecties voor uw vastgoed leveren, zodat u weet waar u staat, nu en in
de toekomst! Dit bereiken wij door
gekwalificeerde inspecteurs met
veel ervaring in te zetten. Regelmatig scholen wij onze inspecteurs
bij zodat alle kennis up-to-date is.
Uiteraard gebruiken wij de laatste
versies van relevante normen zoals
de NEN 2767 en NEN 2580.

”

Onafhankelijk
energie
prestatieadvies
van Keurhuis
Nederland

Thuis of op de zaak: het aandeel van energie

date zijn. Hoe de uitstoot van CO2 kan worden

in de huisvestingskosten wordt steeds hoger.

beperkt. En welke alternatieve energiebronnen

Terecht dat bewoners, Verenigingen van Eige-

zich lenen voor een effectief gebruik. Het aantal

naren en bedrijven zich continu afvragen ‘of

energiebesparende technieken en alternatieven

het allemaal niet iets minder kan’. Kantoren

neemt hand over hand toe. Maar dat maakt het

krijgen zelfs te maken met wettelijke eisen:

ook ingewikkeld om een keus te maken.

vanaf 2023 moet elk kantoor minimaal energielabel C hebben. Grote bedrijven zijn daar-

Het vraagt kennis van zaken om goed te kunnen

naast verplicht om elke vier jaar hun energie-

oordelen over energiebesparing. Precies het ter-

prestaties te monitoren. Keurhuis Nederland

rein van Keurhuis Nederland. Verenigingen van

helpt. Onze energieprestatieadviseurs geven

Eigenaren, particulieren en eigenaren van kanto-

inzicht in praktische oplossingen met een

ren en andere bedrijfsgebouwen staan we bij met

overzichtelijke terugverdientijd.

heldere, praktische adviezen.

De energiemarkt is de laatste jaren flink in beweging. Op de lange termijn ligt het voor de hand dat
energie steeds duurder wordt. Daarmee wordt
het aantrekkelijk om te kijken of woningen en
bedrijfsgebouwen energietechnisch wel up-to-
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Wat kunnen we voor
u betekenen?
Keurhuis Nederland checkt

met een rapport in handen aanspraak maken op

De eerste stap is in kaart brengen wat uw huidige

diverse subsidies en aantrekkelijke leningen.

energieverbruik is. Met hun kennis en ervaring
kunnen onze energieprestatieadviseurs dan al
globaal inschatten of besparen realistisch is.

Keurhuis Nederland audit
volgens de EED
Grotere organisaties zijn bovendien verplicht om

Keurhuis Nederland
onderzoekt

voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of

Standaardgebouwen bestaan niet. Standaar-

een jaaromzet van minimaal € 50 miljoen in com-

dadviezen daarom ook niet. Wat in het ene

binatie met een balanstotaal van meer dan € 43

huis of bedrijfs- of appartementengebouw geld

miljoen. Bij zo’n audit worden de energiepresta-

bespaart, kan voor het andere minder interessant

ties op een groot aantal punten doorgelicht.

zijn. Daarom inventariseren we eerst goed om
wát voor gebouw het gaat. Welke technische en
bouwkundige aanpassingen zijn er mogelijk?

Keurhuis Nederland adviseert
Aan de hand van die technische en bouwkundige
inventarisatie brengen we verslag uit. U krijgt de
rapportage van een gecertificeerd EPA-maatwerkadvies in handen met de mogelijkheden om de
energierekening in uw gebouw terug te schroeven.
Die mogelijke oplossingen voorzien we van een
duidelijk prijskaartje én een reële terugverdientijd. U weet dus waar u aan begint. Woningeigenaren kunnen met die informatie een gefundeerde
beslissing nemen, verenigingen van eigenaren
kunnen hun bewoners helder adviseren en financiële directies van bedrijven weten wat besparen
effectief oplevert. Of hoe u tegemoetkomt aan de
verplichting vanaf 2023 om uw kantoor minimaal
energielabel C mee te geven. Bovendien kunt u
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een EED energie-audit te laten uitvoeren. Die geldt

sen en installaties. Aan de hand van de resultaten

Kennis van alle energiebesparende technieken

ontvangt u een advies om energie te besparen.

Keurhuis Nederland volgt de ontwikkelingen in

Keurhuis Nederland heeft ook die expertise in

energiebesparing op de voet. Daardoor kunnen

eigen huis. Een EED energie-audit moet elke vier

we goed inschatten welke milieuvriendelijke tech-

jaar worden herhaald.

nieken voor úw huis of (appartementen)gebouw

Niet alleen van het gebouw, maar ook van proces-

financieel aantrekkelijk zijn.

Onafhankelijk advies
Belangrijk om te weten: Keurhuis Nederland ope-

Meer informatie

reert 100% onafhankelijk. We onderhouden geen

Neem vrijblijvend contact op met Keurhuis Neder-

banden met welk bedrijf dan ook. Daardoor heeft

land. Ook voor u zijn we de partner die uw woning,

u de zekerheid dat ons advies écht objectief is.

bedrijfs- of appartementengebouw energiezuini-

Wat u met dat advies doet, is geheel aan u. We

ger kan maken.

sturen u niet een bepaalde kant op. U bepaalt zelf
– of als Vereniging van Eigenaren - of een aanpassing interessant is en zo ja, welke.

Woonzorg Nederland
Amstelveen
Advies en begeleiding
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Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met Keurhuis Nederland. Ook voor u zijn we de
partner die uw woning, bedrijfs- of
appartementengebouw energiezuiniger kan maken.
Onze missie: De allerbeste inspecties voor uw
vastgoed leveren, zodat u weet waar u staat, nu
en in de toekomst!
Dit maken we waar door gekwalificeerde inspecteurs met veel ervaring in te zetten. Regelmatig
scholen we inspecteurs bij, zodat alle kennis
up-to-date is. Uiteraard gebruiken we de laatste
versies van relevante normen, zoals de NEN 2767
en NEN 2580. De dagelijkse leiding van Keurhuis
Nederland is in handen van ing. J.R. (Jeroen) van
der Eeze.

Keurhuis Nederland B.V.

Bel ons voor meer informatie of een vrijblij-

T +31 (0)88 244 01 11

vende offerte op +31 (0)88 244 01 11 of mail naar

I info@keurhuisnederland.nl

info@keurhuisnederland.nl. Wij staan u graag te

E www.keurhuisnederland.nl

woord. Uw eerste aanspreekpunt is Eva Knist.
bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen
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