
  

ONDERSTAANDE VERKLARING LATEN INVULLEN DOOR DE AANNEMER/  

INSTALLATEUR DIE DE MAATREGELEN HEEFT UITGEVOERD  

  

AANNEMER-/INSTALLATEURSVERKLARING  

  

   

Datum van uitvoering werkzaamheden   –  –  (dd-mm-jr)  

  

Bij deze verklaart:  

Bedrijfsnaam:           Naam contactpersoon:  

Adres:   

Postcode en plaats:  

Telefoon :          E-mail:  

Dat op locatie:  

Adres:   

Postcode en plaats:  

  

  

Nr 

.  

Techniek  Criterium   Aantal   Rd 

waarde  

Kosten 

totaal 

inclusief  

BTW  

1  Dakisolatie    
Rd ≥ 3,5 m2 K/W  

m2  Rd  €  

2  Vloerisolatie   
Rd ≥ 3,5 m2 K/W  

m2  Rd €  

3  Spouwmuurisolatie   
Rd ≥ 1,3 m2 K/W  

m2  Rd  €  

4  Paneelisolatie    
Rd ≥ 3,5 m2 K/W  

m2  Rd  €  

5  Isolatie massieve muur  
Rd ≥ 3,5 m2 K/W  

m2  Rd  €  

6  Bodemisolatie  
Rd ≥ 3,5 m2 K/W  

m2  Rd  €  

7  HR++-glas   

  
Uglas ≤ 1,2 W/ m2 of 

spouw 15 mm  

m2  U-

waarde  

€  

8  Infrarood verwarming IR-

C  

Woning kent minimaal  

(voorlopig) energielabel B  

    €   

9  Laagtemperatuur 

verwarming  

Zie de toelichting 

maatregelenlijst    

    €  

10  Decentrale 

balansventilatie met 

warmteterugwinning  

 

Zie de toelichting maatregelenlijst    €  

11  Douche- 

warmteterugwinning  

Zie de toelichting 

maatregelenlijst    

    €   

12 Koken op inductie Zie de toelichting 

maatregelenlijst    

  € 

13 Groene daken 
 

Zie de toelichting 

maatregelenlijst    

  € 

14 PV-systeem  

(voor opwekking 

elektriciteit) 

Zie de toelichting 

maatregelenlijst    

  € 



15  Bewezen technologieën 

op het gebied van 

besparen van energie, 

opwekken van duurzame 

energie en duurzame 

warmte  

Het energieloket (het  

Duurzaam Bouwloket) 

brengt een positieve 

beoordeling over de 

aangevraagde 

maatregelen(en) uit  

     € 

  

   

  

  

Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld:  

  

Datum:         

  

Handtekening aannemer / installateur:   

  


	m 2: 
	Rd: 
	€: 
	m 2_2: 
	Rd_2: 
	€_2: 
	m 2_3: 
	Rd_3: 
	€_3: 
	m 2_4: 
	Rd_4: 
	€_4: 
	m 2_5: 
	Rd_5: 
	€_5: 
	m 2_6: 
	Rd_6: 
	€_6: 
	€_7: 
	m 2Woning kent minimaal voorlopig energielabel B: 
	U waardeWoning kent minimaal voorlopig energielabel B: 
	€_8: 
	m 2Zie de toelichting maatregelenlijst: 
	U waardeZie de toelichting maatregelenlijst: 
	€_9: 
	€_10: 
	€_11: 
	€_12: 
	€_13: 
	€_14: 
	€_15: 
	Dat op locatie Adres: 
	Dat op locatie postcode en plaats: 
	Verklaring Adres: 
	Verklaring postcode en plaats: 
	bedrijfsnaam: 
	Verklaring telefoon: 
	Verklaring e-mailadres: 
	Contactpersoon: 
	DD: 
	MM: 
	JJ: 
	Datum: 
	Aannnemer installateur: 


