Wat kan A3B-bouwadvies
verder voor u doen:
- BOUWEN
Inventarisatie van wensen
Opstellen van PvE (Program van Eisen)
Selectie van de architect
Controle van en maken van tekeningen
Aanvraag omgevingsvergunning
Schrijven van bestek en/of technische
omschrijving en nota van inlichtingen
Selectie van aannemer en voeren van
uitbestedingsonderhandelingen
Coördineren van de uitvoering
Controle van het uitgevoerd werk
Opleveringen en (aankoop-)keuringen
Maken van BENG-berekeningen

- BEHEREN
Inventarisatie beheer en onderhoud
Coördineren van beheer en onderhoud
Contactbeheer met aannemer(s)
Relatiebeheer met huurder(s)
Opstellen Meer-Jaren-Onderhouds-Planning
(MJOP)
Aankoopkeuringen

THERMOGRAFIE

CONTACTGEGEVENS
A3B-bouwadvies
Epe
Telefoon: 0578 – 62 38 40

Mobiel: 06 – 519 26 218
www.a3b-bouwadvies.nl
info@a3b-bouwadvies.nl

ENERGIELABEL

ENERGIEBESPARING

KvK – nummer: 64211363
Bankrekening: NL 23 ASNB 0709064152

Onafhankelijk | Deskundig

- BESPAREN - THERMOGRAFIE
Maken van warmtebeeldfoto’s
Interpreteren van deze beelden
Adviezen over de te treffen
energiebesparings-maatregelen
QuickScan thermografie

NU MET ACTIEPRIJZEN

- ENERGIEBESPAREN - ENERGIELABEL
Oriënterend label onderzoek (W & U)
Verzorgen van het energielabel (W & U)
Advies om tot een hoger energielabel te
komen
Afmelding van het energielabel bij RVO
QuickScan energiebesparingsadvies
2021-P3-100

THERMOGRAFIE

ENERGIELABELS

U wilt gaan isoleren maar weet niet goed waar
u het beste kunt beginnen? Waar moet u
beginnen om het snelst en eenvoudigst tot de
meeste energiebesparing te komen.

Een energielabel is nodig als u een woning of
bedrijfspand verhuurd of verkoopt.

Thermografie brengt hier de uitkomst.
Op een thermografische foto is direct te zien
waar uw huis, kantoor of gebouw de meeste
energie en/of warmte verliest, oftewel
warmte lekt, naar de omgeving. Door deze
lekkages aan te pakken kunt u al snel en
eenvoudig veel energie besparen en een
aangenaam binnenklimaat krijgen.
Met thermografisch onderzoek is ook direct
te zien of de aangebrachte isolatie overal
goed aansluit. Zodat het, net als een dichte
en warme jas, het binnenklimaat in uw
woning tegen de kou beschermt.
Thermografie is uitermate geschikt voor het
opsporen van leidingen met warm water in
vloeren en wanden. Bijvoorbeeld de ligging
van vloerverwarming en de locatie van de
warmwaterleidingen.
Ook is met thermografie te zien of een
radiator over de volledige lengte warmte
afgeeft, de werking van alle zonnepanelen
correct is en of de vermogensbelasting van
elektragroepen in de meterkast evenredig
verdeeld is.

A3B-bouwadvies van u van dienst zijn met het
maken van zo’n energielabel.
Voor het maken van een energielabel wordt uw
woning of bedrijfspand geïnspecteerd. Tijdens
deze inspectie wordt het gebouw opgemeten,
isolatiedikten en type beglazing bepaald. Ook
wordt de installatie voor verwarmen, koelen,
ventileren en warmwaterbereiding op
genomen. I.v.m. de vereiste dossiervorming
zullen ook foto’s van deze onderdelen worden
gemaakt.
Vervolgens worden de gegevens op kantoor
verwerkt en afgemeld bij de rijksoverheid,
waardoor het label een officiële status krijgt
en tot 10 jaar na datum van afgifte geldig is.
Dit label kan zowel voor bestaande als voor
nieuwbouw worden gemaakt. Ook kan A3Bbouwadvies u helpen met het maken van de
BENG(EPC)- berekening die nodig is bij de
aanvraag van de omgevingsvergunning
(bouwaanvraag).
Via de site van Milieu Centraal (https://www.
energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel)
of op de site van de rijksoverheid (https://
www.ep-online.nl) door invoering van de
postcode en huisnummer kan over het huidige
label van een pand in Nederland gratis informatie worden verkregen (over het aanwezige
label en de geldigheidsduur daarvan).

PRIJZEN
QUICKSCAN

Thermografie

Deze QuickScan bestaat uit een aantal
thermografische en gewone foto’s, alsmede een
beknopte analyse, verwerkt in een rapportage die

digitaal als PDF-document wordt verstrekt..

Normaal vanaf € 395,--

Voor de aktieprijzen zie het inlegvel

ENERGIELABEL

Woning

Het maken van het energielabel conform de
huidige wet- regelgeving. Incl. opname, uitwerking
en afmelding ven het label bij de RVO (rijksdienst
voor ondernemend Nederland). Het label wordt
digitaal verstrekt als PDF-document.

Normaal vanaf 345,--

Voor de aktieprijzen zie het inlegvel

QUICKSCAN

Energieadvies woning

Deze QuickScan bestaat uit een energielabel (zoals
hierboven omschreven) en een rapportage, welke
digitaal, als PDF-document, met uitgewerkte
aanbevelingen om tot een beter energielabel en
tot meer energiebesparing te komen.

Normaal vanaf € 395,00

Voor de aktieprijzen zie het inlegvel

ENERGIE(LABEL)ADVIES

Woning

Een uitgebreide rapportage en inventarisatie van
mogelijkheden van besparen op energieverbruik,
op gebruiks-, bouw- en installatietechnisch gebied.

€ 39,95 per 30 min.

Prijzen zijn inclusief BTW
Voor de aktieprijzen zie het inlegvel of bel/mail met A3B
bouwadvies,
In de prijzen is inbegrpen de reistijd en km- vergoeding
tot 30 km van Epe (enkele reis) , daarboven geldt een
toeslag van € 0,49 per km (berekening via ANWBrouteplanner en de korste route).

