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- Compact bouwen
- Thermische schil optimaliseren (Rc + U waarden)
- Positionering installaties (korte leidinglengtes)
- Lage temperatuurverwarming
- Glas vooral op het zuiden (eventueel met zonwering)
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k - Bodem- of luchtwarmtepomp
- PV cellen en/of zonnecollector + boiler

- Wek de resterende energiebehoefte 
  zo efficiënt mogelijk op. (b.v. HR cv ketel) 
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Vrijstaande woning
Onderstaande concepten zijn richtlijnen. Met 
deze concepten zijn al vele woningen door-
berekend met een epc-uitkomst ≤ 0,40.  EPC- 
uitkomsten blijven echter altijd sterk afhanke-
lijk van het ontwerp van de woning. 

Voor alle concepten geldt dat er op het moment 
van de berekening gekozen dient te worden 
voor de merken/types die op dat moment het 
meest gunstig voor de epc-uitkomst zijn (beste 
kwaliteitsverklaring).

PV-panelen + HR CV ketel + Natuurlijke ventilatie 
- HR 107 ketel 
- ZR ventilatieroosters met CO2 sturing t.b.v. ventilatorbox
- PV panelen (+- 12 panelen op zuid)
- Minder panelen? Evt. douche WTW, hybride CV ketel of hogere isolatiewaarden toepassen!

A

Hogere RC waarden + Hybride CV ketel + Natuurlijke ventilatie
- Rc waarden gevel naar minimaal 5,0 m2.K/W
- Hybride CV ketel 
- Douchepijp WTW
- ZR ventilatieroosters met CO2 sturing t.b.v. ventilatorbox

B

Hogere RC waarden + Zonneboiler + HR CV ketel + WTW ventilatie
Rc waarden gevel naar minimaal 5,0 m2.K/W 
HR 107 ketel 
Zonneboiler met 2 collectoren
WTW- balans ventilatie unit met CO2 regeling

C

Hogere RC waarden + PV-panelen + Hybride CV ketel + Natuurlijke ventilatie 
- Rc waarden gevel naar minimaal 5,0 
- Hybride CV ketel
- ZR ventilatieroosters met CO2 sturing t.b.v. ventilatorbox
- PV panelen (+- 6 panelen op zuid)

A1

≤ 0,40

concept

Basis voor alle concepten:
- Rc waardes bouwbesluit per 01-01-2015:
    vloeren 3,5 m2.K/W  +  gevels 4,5 m2.K/W  +  daken 6,0 m2.K/W
- HR++ glas u-waarde 1,1 + Geïsoleerde buitendeuren (U-waarde 1,65)
- Lage temperatuurverwarming gehele woning 
- SBR details hanteren + Luchtdicht bouwen

Concepten met bodem- of luchtwarmtepomp of andere installaties? 
Iedere woning blijft maatwerk! We adviseren u graag!

Bovenstaande concepten zijn o.a. aan te vullen met diverse maatregelen,
zoals betere gebouwschil (b.v. Rc waarden, triple glas), douche-WTW, zonweringen
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concept
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Geschakelde woning
Onderstaande concepten zijn richtlijnen. Met 
deze concepten zijn al vele woningen door-
berekend met een epc-uitkomst ≤ 0,40.  EPC- 
uitkomsten blijven echter altijd sterk afhanke-
lijk van het ontwerp van de woning. 

Voor alle concepten geldt dat er op het moment 
van de berekening gekozen dient te worden 
voor de merken/types die op dat moment het 
meest gunstig voor de epc-uitkomst zijn (beste 
kwaliteitsverklaring).

PV-panelen + HR CV ketel + Natuurlijke ventilatie 
- HR 107 ketel 
- ZR ventilatieroosters met CO2 sturing t.b.v. ventilatorbox
- PV panelen (+- 7 panelen op zuid)
- Minder panelen? Evt. douche WTW, hybride CV ketel of hogere isolatiewaarden toepassen!

A

Hybride CV ketel + Natuurlijke ventilatie
- Hybride CV ketel 
- Douchepijp WTW
- ZR ventilatieroosters met CO2 sturing t.b.v. ventilatorbox

B

Hogere RC waarden + Zonneboiler + HR CV ketel + WTW ventilatie
- Rc waarden gevel naar minimaal 5,0 m2.K/W 
- HR 107 ketel 
- Zonneboiler met 1 collector
- WTW- balans ventilatie unit met CO2 regeling

C

concept

Basis voor alle concepten:
- Rc waardes bouwbesluit per 01-01-2015:
    vloeren 3,5 m2.K/W  +  gevels 4,5 m2.K/W  +  daken 6,0 m2.K/W
- HR++ glas u-waarde 1,1 + Geïsoleerde buitendeuren (U-waarde 1,65)
- Lage temperatuurverwarming gehele woning 
- SBR details hanteren + Luchtdicht bouwen

Concepten met bodem- of luchtwarmtepomp of andere installaties? 
Iedere woning blijft maatwerk! We adviseren u graag!

Bovenstaande concepten zijn o.a. aan te vullen met diverse maatregelen,
zoals betere gebouwschil (b.v. Rc waarden, triple glas), douche-WTW, zonweringen
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Bouwbesluit en EPC

Team TiMaX, uw facilitair bureau voor:

Duurzaamheid en GPR

3D Visualisatie

2D + 3D BIM (Allplan, ArchiCAD, Revit)

0541-294827
info@timax.nl
www.timax.nl
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