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Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen 
 
Toets 2: Softwaretoets  
 
De tijdsduur van dit examenonderdeel is 120 minuten 

  



__________________________________________________________________________________ 
© Cito B.V. (2016) ISSO – Energieprestatie Energiezuinige woningen – voorbeeldexamen Toets 2 Pagina 2 van 12 

1 Inleiding  

De woning is in 2012 gebouwd. Er is een EPC-berekening gemaakt, deze is in 2011 ingediend bij Bouw- en 
Woningtoezicht (bevoegd gezag).  De woning is eigendom van een woningbouwcorporatie, deze wil met de 
behulp van een naar NEN 7120 omgezette EPC-berekening in aanmerking komen voor de regeling 
Energieprestatievergoeding. De woningbouwcorporatie vraagt een EPN-W adviseur de woning te 
controleren, na de controle wordt er een herberekening van de EPC gevraagd. 

De EPN-W-adviseur heeft de controle gedaan door gebruik te maken van het gebouwdossier en hij heeft 
ter plekke de woning opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn geweest bij 
het opstellen van de EPC-berekening van de woning. De invoerfile van de door de woningbouwcorporatie 
omgezette EPC-berekening is beschikbaar. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de EPN-W-adviseur in de 
woning en projectdossier heeft waargenomen.  

De kandidaat dient de EPC en de overige energieposten die vermeld zijn op het uitwerkblad te bepalen na 
controle van de betreffende woning. 
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2 Uitgangspunten bij het opstellen van de EPC. 

Beschrijving woning 

Het betreft een rijwoning tussen andere woningen met een plat dak. De gebruiksoppervlakte van de woning 
is 120 m

2
. Er is geen serre of aangrenzend onverwarmde ruimte aanwezig. 

 
Om een beeld van de woning te krijgen zijn er in de bijlage, de volgende tekeningen opgenomen: 

 Plattegrond begane grond 

 Plattegrond 1
e
  en 2

e
 verdieping  

 Gevelaanzichten en doorsnede  
 
De tekeningen zijn niet op schaal. Er dient uitgegaan te worden van de opgegeven afmetingen in de EPC-
berekening. Niet nader gespecificeerde gegevens moeten forfaitair of volgens de norm bepaald worden. 
Van niet genoemde voorzieningen mag aangenomen worden dat deze niet aanwezig zijn. 
 
Er is in de woning één klimatiseringssysteem aanwezig. De woning is verdeeld in de volgende zones: 

 Begane grond: 
o Toilet (Ag=1,23 m

2
); 

o Entree (Ag=7,38 m
2
); 

o Meterkast (Ag=0,32 m
2
); 

o Woonkamer/Keuken (Ag=41,22 m
2
); 

o Kast (Ag=1,68 m
2
). 

 1
e
 verdieping: 
o Overloop (Ag=6,82 m

2
); 

o Badkamer (Ag=6,38 m
2
); 

o Slaapkamer 1 (Ag=13,83 m
2
); 

o Slaapkamer 2 (Ag=7,00 m
2
). 

 2
e
 verdieping: 
o Overloop 2 (Ag=6,82 m

2
); 

o Berging zolder (Ag=6,38 m
2
); 

o Slaapkamer 3 (Ag=13,83 m
2
); 

o Slaapkamer 4 (Ag=7,00 m
2
). 

 
Bouwkundig 

Definities: 

 Gevel: Buitenwanden geïsoleerd 3,50 m
2
.K/W 

 Vloer: Vloer geïsoleerd 3,00 m
2
.K/W 

 Dak: Dak geïsoleerd 5,00 m
2
.K/W 

 Ramen/glasdaken: HR+ -glas (in houten kozijn) 1,71 W/m
2
.K 

  ZTA-waarde 0,60 

 Deuren: Ongeïsoleerde deur 3,4 W/m
2
.K 

 
Onder de woning bevindt zich een kruipruimte (Peil=-0,60 m.) met kruipruimtewanden met een dikte van 
0,30 m. Er is geen folie aangebracht. 
 
Constructies Toilet: 

 Begane grondvloer: 1,29 m
2
 boven kruipruimte, Peil=0 m., perimeter 0 m. 

 
Constructies Entree: 

 Buitenmuur NO 1,72 m
2
, geen belemmeringen 

 Buitendeur NO 2,75 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam NO 1,25 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Begane grondvloer 7,75 m
2
 boven kruipruimte, Peil=0 m., perimeter 2,2m. 

 
Constructies Meterkast: 

 Begane grondvloer  0,34 m
2
 boven kruipruimte, Peil=0 m., perimeter 0 m. 

 
Constructies Woonkamer/Keuken: 

 Buitenmuur NO  6,98 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam NO 2,38 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Buitenmuur ZW 6,33 m
2
, geen belemmeringen 
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 Raam ZW 8,75 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Dak plat 12,54 m
2
 

 Begane grondvloer  43,28 m
2
 boven kruipruimte, Peil=0 m., perimeter 9,2m. 

 
Constructies Kast: 

 Begane grondvloer  1,76 m
2
 boven kruipruimte, Peil=0 m., perimeter 0 m. 

 
Constructies Overloop: 

 Buitenmuur ZW 4,76 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam ZW 0,96 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 
Constructies Badkamer: 

 Buitenmuur NO  3,34 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam NO  2,38 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 
Constructies Slaapkamer 1: 

 Buitenmuur NO  6,39 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam NO  3,23 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 
Constructies Slaapkamer 2: 

 Buitenmuur ZW  8,14 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam ZW  0,96 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 
Constructies Overloop 2: 

 Buitenmuur ZW  4,76 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam ZW  0,96 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Dak plat 6,82 m
2
 

 
Constructies Berging zolder: 

 Buitenmuur NO  5,72 m
2
, geen belemmeringen 

 Dak plat  6,38 m
2
 

 
Constructies Slaapkamer 3: 

 Buitenmuur NO  6,72 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam NO  2,38 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Dak plat  11,83 m
2
 

 
Constructies Slaapkamer 4: 

 Buitenmuur ZW  8,14 m
2
, geen belemmeringen 

 Raam ZW  0,96 m
2
, geen belemmeringen, geen zonwering 

 Dak plat  7,00 m
2
 

 
Thermische capaciteit: 

 Bouwtype: traditioneel, gemengd zwaar 
 
Infiltratie: 

 qv10;kar/m² van het gebouw : 0,490 dm³/s.m² 

 Gebouwhoogte : 8,80 m. 

 Lengte gebouw: 9,90 m. 

 Breedte gebouw: 6,00 m. 
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Verwarmingsinstallatie 

Het hele gebouw wordt verwarmd door een cv-ketel met een: Intergas kombi kompakt HRE 28/24. 
 
Algemene kenmerken: 

 Type verwarmingssysteem: individueel systeem 

 Afgiftesysteem: radiatoren, hoogtemperatuur 

 Warmtelevering op afstand: nee 

 Individuele bemetering:  nee 

 Individuele regeling: ja 

 Aanvullende circulatiepomp: nee 

 Leidingen in AOR of kruipruimte: geen 

 
Tapwater 

Het hele gebouw wordt van warmtapwater voorzien door de cv-combiketel met kwaliteitsverklaring: Intergas 
kombi kompakt HRE 28/24. 
 
Algemene kenmerken: 

 Type tapwatersysteem: individueel systeem 

 Zonneboiler: voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel 

 Afgifte tapsysteem voor: keuken en badkamer 

 Lengte uittapleiding keuken: 0-2 m. 

 Lengte uittapleiding badkamer: 0-2 m. 

 Inw. diameter leidingen keuken: <= 8 mm 

 Douche WTW aanwezig: nee 
 

Koeling 

Er is geen koeling aanwezig. 

 
Ventilatiesysteem 

Het hele gebouw wordt geventileerd met een ventilatiesysteem type C.3b - winddrukgestuurd, tijdsturing op 
afvoer. 
 
Algemene kenmerken: 

 Kwaliteitsverklaring:   geen 

 Ventilatoren:   gelijkstroom 

 Geïnstalleerde capaciteit:   volgens bouwregelgeving 

 Met toe- en/of afvoerkanaal:   ja 

 Luchtdichtheidsklasse:   onbekend 

 Max. ventilatiecap. bij koudebehoefte:   ja 

 Max. spuiventilatiecap. bij koudebehoefte:  ja 

 Extra circulatie op ruimteniveau:   nee 

 
Verlichting 

Volgens de forfaitaire methode. 
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Zonne-energie 

Er zijn geen PV-systemen aanwezig. 
 
Er is een zonnewarmtesysteem aanwezig met kwaliteitsverklaring: Dutch solar systems (DSS) ZB 120 TX. 
Collectoroppervlakte 2,37 m

2
. 

 
Algemene kenmerken: 

 Oriëntatie: zuid 

 Hellingshoek: 45° 

 Belemmering: geen/minimaal 

 Naverwarming: combiketel 

 Vorstbeveiliging: nee 

 

EPC-berekening 
Invoer EPC-berekening is digitaal beschikbaar. Berekende EPC: zie projectgegevens digitaal bestand.  
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3 Geconstateerde afwijkingen bij opname van de woning door EPN-W 
adviseur  

Bouwkundig: 

 De woning is in 2012 gebouwd, de vergunningsaanvraag is van 2011. Omdat er in die periode nog 
geen sprake was van de EPV-regeling, zijn er geen foto’s gemaakt en is er geen bewijsmateriaal 
aanwezig wat de gebruikte isolatiematerialen zijn en wat de toegepaste isolatiedikten zijn bij alle 
bouwkundige constructies. Het enige dat de EPN-adviseur heeft kunnen waarnemen, is dat er in 
de hele woning HR++ glas in houten kozijnen aanwezig zijn.  

 

Installaties:  

 Ruimteverwarming 

 In de woning staat een CV-ketel,  echter het betreft geen CV-ketel van Intergas. Er staat een 
standaard HR107 ketel opgesteld. 

 De hele woning is voorzien van vloerverwarming. Er zijn geen aanvullende radiatoren aanwezig. 

 In de woning is ook geen aanvullende circulatiepomp aanwezig. 

 

Tapwater: 

 Combiketel HRww CW-klasse 4:  zie verder ruimteverwarming. 

 Lengte uittapleiding keuken: 11.0 m. 

 Lengte uittapleiding badkamer: 4.2 m. 

 Inw. diameter leidingen keuken: <= 8 mm 

 Er is een Douche WTW aanwezig, deze is aangesloten op de koudepoort van de 
douchemengkraan en de inlaat van de CV-ketel. Er is geen verklaring van de Douche water WTW 
beschikbaar. 

 Er is geen 2,37 m
2 
 maar 4,74 m

2
 aan collectoroppervlak aanwezig. Het betreft wel het Dutch solar 

systems (DSS) ZB 120 TX. 

  
Ventilatie/infiltratie 

 Er is voor de betreffende woning een blowerdoortest uitgevoerd. In de rapportage van de 

betreffende woning staat vermeld dat de qv10-waarde van de woning 0,40 dm3/s.m2 bedraagt. 

 In de woning is naast winddrukgestuurde toevoer ook CO2 sturing in de woon- en slaapkamers 

aanwezig.  

 De overige aspecten van de ventilatie/infiltratie komen wel overeen met de EPC-berekening. 

Overige aspecten 

Alle andere aspecten komen wel overeen met de EPC-berekening. 
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Bijlage 1 Plattegrond van de woning 
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Bijlage 2 Verklaringen 
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