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1 Inleiding 
Traditionele bouw, systeembouw, gerationaliseerde bouw, industriële bouw, arbeidsbesparende 
bouw, elementenbouw, gietbouw, stapelbouw, fabrieksbouw, montagebouw. Dit is maar een 
greep uit het rijke arsenaal van weinigzeggende termen, waarmee thans bouwmethoden worden 
aangeduid. Nieuwe methoden en inzichten worden nog steeds aan deze varianten toegevoegd.  
 
Voor het inzichtelijk maken van deze varianten en het herkennen van deze varianten in de 20e 
eeuw van traditionele en niet-traditionele bouw, verwijzen we naar de publicatie Stichting 
Bouwresarch 26 van Dr. Ir. H. Priemus en Ir. R.S.F.J. van Elk “niet-traditionele 
woningbouwmethoden in Nederland” deel 1 en 2, uitgegeven 1970. 
Deel 1 omschrijft de introductie, analyse en opinie over de manieren van bouwsystemen. 
Deel 2 geeft informatie van de bouwsystemen en waar en door wie in Nederland die zijn 
gebouwd. Zie voorbeeld informatie uit het boek. 
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Met dit naslagwerk is het mogelijk om diverse bestaande appartementen in Nederland te 
herkennen. Door het systeem van bouwen, materiaalgebruik, in welke periode van de vorige 
eeuw gebouwd is en vaak ook nog door welke aannemer. De diverse aannemers hadden ook 
concepten voor het ontwikkelen van hun eigen bouwsysteem en werkten ook vaak samen met 
dezelfde architect en constructeur. 
Zelfs in samenwerking met dezelfde bouwmaterialenhandel voor de te gebruiken materialen voor 
de ruw- en afbouw is op die manier veel te achterhalen. 
 
Door de standaard aanpak van het bouwen zijn er ook details bekend waarbij de koudebruggen, 
dus warmteverliezen met mogelijke vochtklachten, herkend kunnen worden. Deze koudebruggen 
vormen een belangrijk gegeven die een aanpak nodig hebben om het energieverbruik, comfort en 
de gezondheid van de bewoners te verhogen. De koudebruggen zorgen er in belangrijke mate 
voor dat er veel energie per m2 verloren gaat bij het verwarmen van de appartementen. Daarbij 
komt ook het ventilatiesysteem als belangrijk onderdeel naar voren. In het verleden werd er veel 
natuurlijke ventilatie toegepast waardoor de hoeveelheid oncontroleerbare ventilatieluchtstromen 
zijn weg verwarmd naar buiten zocht: van buiten naar binnen en weer van binnen naar buiten. 
Hierbij zijn de details bij daken en kozijnen etc. nog de onbedoelde ventilatieopeningen die extra 
warmteverliezen veroorzaken. 
 
De huidige status van het appartementengebouw geeft een aanvullend beeld van het huidige 
gebruik aan energielasten voor gas en elektra op basis van het onderhoud en in het verleden 
opgepakte renovaties door verbouwingen in combinatie met de aangepaste en ingebrachte 
installaties voor het verwarmen van de woonruimtes en de warmwatervoorzieningen. 
Blokverwarming en individuele verwarmingsinstallaties en de status van het onderhoud dat is 
uitgevoerd door de VvE - al dan niet in samenwerking met een professionele beheerder - van het 
aan te pakken gebouw voor warmte en warmwater, completeren het beeld om een concept van 
aanpak voor een renovatie samen te stellen. 
 
Daarbij is er nog een open vraag die invloed kan hebben op een concept: wat er in de toekomst 
door een wijkaanpak in de gemeente gaat veranderen op collectieve energievoorzieningen voor 
het leveren van warmte en elektra. 
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2 Concepten  
2.1 Toelichting aanpak 
 
Al deze bouwmethodieken moeten herkend worden en bekend zijn om zo de voordelen en 
nadelen van het systeem vast te stellen. Deze basisinformatie geeft de mogelijkheid om een 
(standaard) pakket voor een renovatieaanpak van een appartementengebouw in zijn 
algemeenheid samen te stellen. 
 
De renovatieaanpak als concept voor een appartementengebouw hangt dus af van: 

 het herkennen van een gebouw in combinatie met de huidige status van onderhoud 
 het gebruik van de aanwezige installaties t.b.v. de energievoorzieningen en ook op 

basis van een visueel onderzoek op de locatie 
 de toekomstige voorzieningen die voor de wijk worden aangedragen 

 
Een concept betekent voor WNR een basis renovatie in opdracht van een VvE-bestuur, die 
aangepakt wordt op basis van de huidige situatie en met de financiële mogelijkheden op de 
huidige servicekosten en met een 30-jarige lening op de energiebesparingen die door de 
renovatie gegarandeerd behaald moet gaan worden.  
 
WNR maakt gebruik van diverse hulpmiddelen om de beste renovatie en een zo economische 
mogelijke oplossing te geven (TCO) voor appartementen.   
Daarvoor gebruiken we het nZEB berekeningsprogramma (nero Zero Energy Building) om onze 
resultaten van aanpak in varianten in te voeren. 
 
Als eerste worden de standaard basisgegevens van het gebouw ingevoerd in het 
rekenprogramma. Met de opgehaalde informatie van het energiegebruik van de individuele 
bewoner geeft dat een prima beeld van de berekening en de werkelijkheid. 
Daarna worden de mogelijke varianten ingevoerd om het beste resultaat van energieverbruik en 
maximale renovatiekosten zichtbaar te maken incl. het toekomstige onderhoud voor het gebouw. 
Dit is het concept van de renovatie voor dit gebouw geworden, op basis van de opgehaalde en 
benodigde informatie.  
 
Met deze ingevoerde informatie in de nZEB-berekening in combinatie met de calculatie van de 
renovatievarianten, kunnen we een uitdraai maken, zie de hoofstukken 4 t/m 8 als voorbeelden 
op de appartementenvarianten. Om daaruit de beste oplossing voor de renovatieaanpak als 
advies aan een VvE-bestuur aan te bieden, in combinatie met een 30 jarige financiering. Door het 
monitoren van het energiegebruik worden de uitkomsten en resultaten gecontroleerd. Waar nodig 
kunnen de installaties aangepast worden om de afgegeven garanties op het terugverdienmodel 
te kunnen borgen. 
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2.2 Basis uitgangspunten  
 
Deze paragraaf beschrijft de basis uitgangspunten van de aanpak om tot een concept te komen. 

2.2.1 Financieel  
 
Uitgangspunten bij renovatie zijn: 
3,00%  rente 
1,00%  inflatie 
3,00%  jaarlijkse prijsstijging stroom 
4,00%  jaarlijkse prijsstijging aardgas 
 

2.2.2 Gezondheid en comfort 
 
Het comfort en de gezondheid zijn het invloedrijkst bij beter isoleren. Warme voorwerpen 
condenseren niet en krijgen daarom geen schimmels. En schimmels maken een woning 
ongezond. Bovendien stralen warme voorwerpen een aangename warmte uit en dat ervaren 
bewoners als zeer comfortabel. Dus geen koude vloeren of wanden en daken. Geen tochtende 
kozijnen, ramen en deuren. Kortom, hoe beter geïsoleerd en luchtdichter de woning is, des te 
gezonder en comfortabeler het voor de bewoners is. Gezondheid en comfort zijn daarom de 
dragers voor de woonbeleving. 
 

2.2.3 Energie 
 
De energiekosten bepalen in toenemende mate de woonlasten. De goedkoopste energie is 
energie die niet gebruikt wordt. Het is daarom raadzaam de woning zeer goed te isoleren zodat 
er minder energie gebruikt wordt. Een belangrijk voordeel van beter isoleren is dat de woning 
gezonder en comfortabeler wordt. Om energie te besparen moet er wel geïnvesteerd worden. Het 
voordeel moet groter zijn dan het nadeel. Daarom berekenen wij van elke mogelijke investering 
het rendement en de terugverdientijd. Er zijn echter ook investeringen die nodig zijn om de 
woning gezond en comfortabel te houden. Denk aan ventilatie. Niet alles is daarom in geld uit te 
drukken. We houden daar rekening mee in onze analyse van TCO voor een lening met een 
looptijd over 30 jaar. 
 

2.2.4 Woonlasten 
 
De hoogte van de woonlasten hangt af van de benodigde investeringen, van het energieverbruik 
en van de lokale en wettelijke lasten. Al deze lasten zijn in de analyse meegenomen ne 
gerelateerd aan een woonplaats. In de woonlastenberekening zijn ook de rente en aflossing 
meegenomen. 
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2.2.5 Wetgeving 
 
Voor verbouw, uitbreiding of renovatie gelden minder en andere eisen dan voor nieuwbouw. Per 
1 juli 2021 zijn er weer wijzigingen in het Bouwbesluit opgenomen. De wetgever schrijft voor dat 
bij nieuwbouw en renovatie van de woningen voldaan moet worden aan de BENG-eisen van 1 
januari 2021. Deze eisen geven een maximaal energieverbruik aan per m2 per jaar voor 
nieuwbouw en na de renovatie. De BENG-berekening in combinatie met de TOjuli is een 
wettelijke verplichte berekeningsmethode die nog niet nauwkeurig genoeg is voor onze aanpak. 
Wij maken daarom gebruik van het internationaal erkende phpp rekenprogramma. Dit is vertaald 
en aangepast voor Nederland en heet hier de nZEB berekening (nero Zero Energy Building). Het 
programma is geschikt voor renovatie en voor nieuwbouw en wordt continu aan de werkelijkheid 
getoetst.  
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3 Concept tabellen 
3.1 Verklaring tabellen 
 
De betekenis van de plaatjes bovenaan de tabellen (hoofdstukken 4 t/m 8): 
 
 

  gevelisolatie aan de buitenzijde 
 

  gevelisolatie aan de binnenzijde 
 

  spouwmuur vullen met isolatie  
 

  vloerisolatie 
 

  dakisolatie aan de binnenzijde 
 

  bestaande kozijnen vernieuwen en voorzien van HR+++ glas 
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  alleen glas vernieuwen met HR+++ 
 

  combi HR gaswandketel  
 

  zonnepanelen op platdaken of op schuine dakvlakken 
 

  thermo dynamische warmtepomp  

   300liter boiler  
 

  210liter boiler 
 

  elektrisch koken 
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  wonen zonder gasaansluiting  
  

  passiefhuis niveau isoleren  
 

  passief kozijnen met triple glas U=0,5 
 

  mechanische ventilatie met wtw  
 

  hoge luchtdichtheid Qv< 0,15 op passiefhuis niveau 
 

  mechanische ventilatie met roosters 
 

  zonwering aanbrengen 
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3.2 Bouwkundige- en installatiemaatregelen 
 
De weergave van aangebrachte maatregelen in 5 varianten op de basis wooneenheid die nodig 
zijn voor een renovatie, met daarbij een kostenopgave van de investeringen. 
 

3.3 Inventarisatie vaste lasten  
 
Per maand worden de vaste lasten aangegeven hetgeen de bewoner inzicht geeft om de 
servicekosten en de energielasten van gas-, elektra- en watergebruik te beoordelen. 
Mogelijk dat er een aanpassing van de huidige servicekosten moet komen om een sluitende 
MJOP te krijgen. Dit kan nodig zijn om de financiering rond te krijgen en om aan de WNR-
methodiek en -eisen te voldoen. 
 

3.4 Rendement op investering 
 
Weergave van de kosten die gemaakt worden voor bouwkundige en installatietechnische 
aanpassingen met de informatie als terugverdienmodel. 
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4 Portiekwoningen gebouwd t/m 
1946 

 
 
Voorbeeld portiekwoning (foto Google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage Portiekwoningen gebouwd t/m 1946 



portiekwoningen volledig tussen woningen tot en met 1946 d.d. 30 juni 2021

Renovatie Iso bin + nw kzn Hr++ Passiefhuis + aardgas Passiefhuis + Thrdn Wp Passiefhuis + Thrdn Wp + PV notaloos

Bestaande situatie portiekwoning volledig tussen woning gebouwd tot en met 1946 gebouwd tot en met 1946 niet ideaal eind doel

Renovatie Iso bin + nw kzn Hr++ Passiefhuis + aardgas Passiefhuis + Thrdn Wp Passiefhuis + Thrdn Wp + PV notaloos

toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen
gemiddelde binnen temperatuur 19 gemiddelde binnen temperatuur 19 gemiddelde binnen temperatuur 19 gemiddelde binnen temperatuur 19 gemiddelde binnen temperatuur 19 gemiddelde binnen temperatuur 19
spouwmuur bestaand Rc waarde 0,21 spouwmuur bestaand Rc waarde 1,74 spouwmuur bestaand Rc waarde 10,12 spouwmuur bestaand Rc waarde 10,12 spouwmuur bestaand Rc waarde 10,12 spouwmuur bestaand Rc waarde 1,74
bestaande kozijnen standaard kozijnen passief kozijnen passief kozijnen beganegrondvloer best. Rc waarde 5 bestaande kozijnen
bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 HR++ glas U=1,1 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 passief kozijnen HR++ glas U1,1
natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie + roosters centrale balans ventilatie met wtw centrale balans ventilatie met wtw triple glas U=0,5 mechanische ventilatie + roosters
luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,55 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,51 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,13 aantal pv panelen 16 centrale balans ventilatie met wtw aantal pv panelen 16
HR CV ketel HR CV ketel HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,13 aantal pv panelen 15 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,15
normale douchekop CW3 zonnewering zonnewering thermodynamische wp luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,13 thermodynamische wp

normale douchekop CW3 normale douchekop CW3 geen aardgas thermodynamische wp geen aardgas
zonnewering geen aardgas zonnewering
elektrische koken elektrische koken elektrische koken
normale douchekop CW3 normale douchekop CW3 normale douchekop CW3
210 liter boiler salderingsniveau PV stroom KWh/a 2096 salderingsniveau PV stroom KWh/a 2204

210 liter boiler 210 liter boiler

N50 waarde 2,06 N50 waarde 1,92 N50 waarde 0,5 N50 waarde 0,5 N50 waarde 0,5 N50 waarde 0,54

De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig
bouwkundig € 0,00 bouwkundig € 6.322,00 bouwkundig € 13.766,00 bouwkundig € 13.766,00 bouwkundig € 13.766,00 bouwkundig € 6.322,00
installatie € 0,00 installatie € 2.146,00 installatie € 4.043,00 installatie € 9.267,00 installatie € 9.267,00 installatie € 18.993,00

€ 0,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 7.984,00 eigen energie opwekking € 7.596,00

ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00
vergunningskosten en koopkosten € 0,00 vergunningskosten en koopkosten € 343,00 vergunningskosten en koopkosten € 632,00 vergunningskosten en koopkosten € 807,00 vergunningskosten en koopkosten € 1.073,00 vergunningskosten en koopkosten € 1.136,00
BTW € 0,00 BTW € 2.060,31 BTW € 4.082,61 BTW € 5.216,40 BTW € 6.948,90 BTW € 7.359,87
totale investeringskosten incl. BTW € 0,00 totale investeringskosten incl. BTW € 11.871,31 totale investeringskosten incl. BTW € 23.523,61 totale investeringskosten incl. BTW € 30.056,40 totale investeringskosten incl. BTW € 40.038,90 totale investeringskosten incl. BTW € 42.406,87
totale investeringskosten excl. BTW € 0,00 totale investeringskosten excl. BTW € 9.811,00 totale investeringskosten excl. BTW € 19.441,00 totale investeringskosten excl. BTW € 24.840,00 totale investeringskosten excl. BTW € 33.090,00 totale investeringskosten excl. BTW € 35.047,00

maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten

reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00
afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00
telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00
water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00
aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 104,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 67,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 45,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00
elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 73,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 76,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 96,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 21,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 19,00

rente en aflossing per maand € 0,00 rente en aflossing per maand € 39,00 rente en aflossing per maand € 76,00 rente en aflossing per maand € 97,00 rente en aflossing per maand € 123,00 rente en aflossing per maand € 131,00
OZB per maand € 27,00 OZB per maand € 28,00 OZB per maand € 29,00 OZB per maand € 30,00 OZB per maand € 30,00 OZB per maand € 31,00
huurwaarde forfait per maand € 55,00 huurwaarde forfait per maand € 57,00 huurwaarde forfait per maand € 59,00 huurwaarde forfait per maand € 60,00 huurwaarde forfait per maand € 62,00 huurwaarde forfait per maand € 62,00
opstal verzekering € 0,00 opstal verzekering € 1,00 opstal verzekering € 3,00 opstal verzekering € 4,00 opstal verzekering € 4,00 opstal verzekering € 4,00
onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 43,00 onderhoud per maand € 47,00 onderhoud per maand € 47,00 onderhoud per maand € 44,00
totale lasten € 421,00 totale lasten € 431,00 totale lasten € 455,00 totale lasten € 458,00 totale lasten € 411,00 totale lasten € 415,00
totale maandlast in het 30e jaar € 749,00 totale maandlast in het 30e jaar € 718,00 totale maandlast in het 30e jaar € 719,00 totale maandlast in het 30e jaar € 707,00 totale maandlast in het 30e jaar € 561,00 totale maandlast in het 30e jaar € 592,00

verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid
aardgas m3/a 1461 aardgas m3/a 835 aardgas m3/a 458 aardgas m3/a aardgas m3/a aardgas m3/a
warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a
elektra KWh/a 2739 elektra KWh/a 2957 elektra KWh/a 3130 elektra KWh/a 4193 elektra KWh/a 119 elektra KWh/a ‐5
water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85

toename investering incl. BTW € 0,00 toename investering incl. BTW € 11.871,31 toename investering incl. BTW € 236,41 toename investering incl. BTW € 30.056,40 toename investering incl. BTW € 40.038,90 toename investering incl. BTW € 42.406,87
percentage 0,00% percentage 0,00% percentage 169,12% percentage 301,55% percentage 384,35% percentage 408,78%
woonlasten over 30 jaar € 204.110,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 2.626,00 afname woonlasten over 30 jaar € 2.653,00 afname woonlasten over 30 jaar € 1.774,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 30.323,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 24.007,00

Blauwe maandlastenlijn is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie

Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke



 

 

5 Galerijwoningen volledig tussen 
woningen t/m 1964 

 

 
Voorbeeld galerijwoning (foto Google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage galerijwoningen volledig tussen woningen t/m 1964



galerijwoning volledig tussen woning gebouwd tot en met 1964 d.d. 30 juni 2021

Renovatie Gevel vervangen door kozijnen Isos + Thmd Wp + PV + geen gas Isos + Thmd Wp WW + PV + gas Passiefhuis + Thrdn Wp + PV notaloos

Bestaande situatie galerijwoning volledig tussen woning gebouwd tot en met 1964 bijna notaloos ideaal eind doel

Renovatie Gevel vervangen door kozijnen Isos + Thmd Wp + PV + geen gas Isos + Thmd Wp WW + PV + gas Passiefhuis + Thrdn Wp + PV notaloos

toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen
gemiddelde binnen temperatuur 13 gemiddelde binnen temperatuur 13,4 gemiddelde binnen temperatuur 14 gemiddelde binnen temperatuur 18 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20
spouwmuur bestaand Rc waarde 0,32 spouwmuur bestaand Rc waarde 0,32 spouwmuur bestaand Rc waarde 1,85 spouwmuur bestaand Rc waarde 1,85 spouwmuur bestaand Rc waarde 6,72 spouwmuur bestaand Rc waarde 1,85
bestaande kozijnen standaard kozijnen bestaande kozijnen bestaande kozijnen beganegrondvloer best. Rc waarde 5 bestaande kozijnen
bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 HR++ glas U=1,1 bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 hellenddak Rc waarde 7,31 bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7
natuurlijke ventilatie natuurlijke ventilatie natuurlijke ventilatie natuurlijke ventilatie passief kozijnen centrale balans ventilatie met wtw
luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,79 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,35 aantal pv panelen 4 aantal pv panelen 4 triple glas U=0,5 aantal pv panelen 10
HR CV ketel HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,26 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,26 centrale balans ventilatie met wtw luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,26
normale douchekop CW3 normale douchekop CW3 lucht/water wp aantal pv panelen 16 lucht/water wp

geen aardgas lucht/water wp luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,12 geen aardgas
elektrische koken normale douchekop CW3 lucht/water wp elektrische koken
normale douchekop CW3 salderingsniveau PV stroom KWh/a 2818,9 geen aardgas normale douchekop CW3
salderingsniveau PV stroom KWh/a 2272,72 elektrische koken salderingsniveau PV stroom KWh/a 1308,82
210 liter boiler normale douchekop CW3 210 liter boiler

salderingsniveau PV stroom KWh/a 2269.48
300 liter boiler

N50 waarde 2,97 N50 waarde 1,3 N50 waarde 0,97 N50 waarde 0,97 N50 waarde 0,38 N50 waarde 0,97

De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig
bouwkundig € 0,00 bouwkundig € 12.177,00 bouwkundig € 1.155,00 bouwkundig € 1.155,00 bouwkundig € 38.937,00 bouwkundig € 1.155,00
installatie € 0,00 installatie € 0,00 installatie € 14.098,00 installatie € 2.737,00 installatie € 36.389,00 installatie € 14.098,00

€ 0,00 € 0,00 eigen energie opwekking € 2.452,00 eigen energie opwekking € 2.452,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 5.322,00

ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00
vergunningskosten en koopkosten € 0,00 vergunningskosten en koopkosten € 445,00 vergunningskosten en koopkosten € 641,00 vergunningskosten en koopkosten € 280,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.664,00 vergunningskosten en koopkosten € 725,00
BTW € 0,00 BTW € 2.860,62 BTW € 4.062,66 BTW € 1.601,04 BTW € 17.973,06 BTW € 4.683,00
totale investeringskosten incl. BTW € 0,00 totale investeringskosten incl. BTW € 16.482,62 totale investeringskosten incl. BTW € 23.408,66 totale investeringskosten incl. BTW € 9.225,04 totale investeringskosten incl. BTW € 103.559,06 totale investeringskosten incl. BTW € 26.983,00
totale investeringskosten excl. BTW € 0,00 totale investeringskosten excl. BTW € 13.622,00 totale investeringskosten excl. BTW € 19.346,00 totale investeringskosten excl. BTW € 7.624,00 totale investeringskosten excl. BTW € 85.586,00 totale investeringskosten excl. BTW € 22.300,00

maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten

reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00
afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00
telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00
water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 18,00 water per maand € 47,00 water per maand € 18,00
aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 70,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 57,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 40,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00
elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 49,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 61,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 27,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 19,00

rente en aflossing per maand € 0,00 rente en aflossing per maand € 53,00 rente en aflossing per maand € 75,00 rente en aflossing per maand € 30,00 rente en aflossing per maand € 328,00 rente en aflossing per maand € 83,00
OZB per maand € 27,00 OZB per maand € 28,00 OZB per maand € 29,00 OZB per maand € 28,00 OZB per maand € 36,00 OZB per maand € 29,00
huurwaarde forfait per maand € 55,00 huurwaarde forfait per maand € 58,00 huurwaarde forfait per maand € 59,00 huurwaarde forfait per maand € 56,00 huurwaarde forfait per maand € 74,00 huurwaarde forfait per maand € 60,00
opstal verzekering € 0,00 opstal verzekering € 2,00 opstal verzekering € 3,00 opstal verzekering € 1,00 opstal verzekering € 13,00 opstal verzekering € 3,00
onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 44,00 onderhoud per maand € 46,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 44,00
totale lasten € 387,00 totale lasten € 433,00 totale lasten € 383,00 totale lasten € 386,00 totale lasten € 676,00 totale lasten € 362,00
totale maandlast in het 30e jaar € 669,00 totale maandlast in het 30e jaar € 701,00 totale maandlast in het 30e jaar € 584,00 totale maandlast in het 30e jaar € 650,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.010,00 totale maandlast in het 30e jaar € 523,00

verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid
aardgas m3/a 876 aardgas m3/a 659 aardgas m3/a aardgas m3/a 366 aardgas m3/a aardgas m3/a
warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a
elektra KWh/a 2739 elektra KWh/a 2739 elektra KWh/a 1666 elektra KWh/a 2305 elektra KWh/a 464 elektra KWh/a 37
water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 85 water m3/a 255 water m3/a 85

toename investering incl. BTW € 0,00 toename investering incl. BTW € 16.482,62 toename investering incl. BTW € 23.408,66 toename investering incl. BTW € 9.225,04 toename investering incl. BTW € 103.559,06 toename investering incl. BTW € 26.983,00
percentage 0,00% percentage 0,00% percentage 169,12% percentage 66,79% percentage 739,60% percentage 187,90%
woonlasten over 30 jaar € 184.475,00 toename woonlasten over 30 jaar € 14.998,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 12.674,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 2.089,00 toename woonlasten over 30 jaar € 43.499,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 26.425,00

Blauwe maandlastenlijn in bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie  Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie  Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie  Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie  Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie 

Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke



 

 

 

6 Maisonnettes gebouwd tot 1964 

 

 
Voorbeeld maisonnette woning (foto Google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage Maisonnettes gebouwd tot 1964



 maisonnettes gebouwd tot en met 1964 d.d. 30 juni 2021

Renovatie Iso + wtw + Ld + thmd WP + PV Passiefhuis + thmd WP + PV Passiefhuis + gas Passiefhuis + gas + PV bijna notaloos

Bestaande situatie maisonnettes notaloos gebouwd tot en met 1964 geen ideal eind doel

Renovatie Iso + wtw + Ld + thmd WP + PV Passiefhuis + thmd WP + PV Passiefhuis + gas Passiefhuis + gas + PV bijna notaloos

toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen
gemiddelde binnen temperatuur 15,7 gemiddelde binnen temperatuur 15,7 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 15,7
massieve muur bestaand Rc‐waarde  0,21 massieve muur bestaand Rc‐waarde  1,09 massieve muur bestaand Rc‐waarde  7,72 massieve muur bestaand Rc waarde 10,12 massieve muur bestaand Rc waarde 10,12 massieve muur bestaand Rc waarde 1,09
begane grondvloer best. Rc‐waarde  0,17 begane grondvloer best. Rc‐waarde  2,56 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,16 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,16 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,16 begane grondvloer best. Rc‐waarde  2,56
hellenddak Rc‐waarde  0,21 hellenddak Rc‐waarde  4,03 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  4,03
bestaande kozijnen passief kozijnen passief kozijnen passief kozijnen passief kozijnen standaard kozijnen
bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 HR++ glas U1,1
natuurlijke ventilatie centrale balans ventilatie met wtw geisoleerde stelkozijnen centrale balans ventilatie met wtw centrale balans ventilatie met wtw mechanische ventilatie + roosters
luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,87 aantal pv panelen 16 centrale balans ventilatie met wtw luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,08 aantal pv panelen 10 aantal pv panelen 10
HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,21 aantal pv panelen 16 HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,08 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,22
normale douchekop CW3 thermodynamische wp luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,08 normale douchekop CW3 HR CV ketel HR CV ketel

geen aardgas thermodynamische wp normale douchekop CW3 normale douchekop CW3
elektrische koken geen aardgas salderingsniveau PV stroom KWh/a 1193 salderingsniveau PV stroom KWh/a 1265,85
normale douchekop CW3 elektrische koken
salderingsniveau PV stroom KWh/a 3035 normale douchekop CW3
300 liter boiler salderingsniveau PV stroom KWh/a 2117,21

300 liter boiler
N50 waarde 2,88 N50 waarde 0,7 N50 waarde 0,25 N50 waarde 0,25 N50 waarde 0,25 N50 waarde 0,75

De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig
bouwkundig € 0,00 bouwkundig € 27.160,00 bouwkundig € 74.142,00 bouwkundig € 74.142,00 bouwkundig € 74.142,00 bouwkundig € 23.803,00
installatie € 0,00 installatie € 41.888,00 installatie € 36.389,00 installatie € 8.087,00 installatie € 8.087,00 installatie € 4.292,00
eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 6.605,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 5.322,00 eigen energie opwekking € 5.322,00

ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00
vergunningskosten en koopkosten € 0,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.486,00 vergunningskosten en koopkosten € 3.792,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.645,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.815,00 vergunningskosten en koopkosten € 1.153,00
BTW € 0,00 BTW € 16.619,19 BTW € 25.602,99 BTW € 17.823,54 BTW € 18.976,86 BTW € 7.469,70
totale investeringskosten incl. BTW € 0,00 totale investeringskosten incl. BTW € 95.758,19 totale investeringskosten incl. BTW € 147.521,99 totale investeringskosten incl. BTW € 102.697,54 totale investeringskosten incl. BTW € 109.342,86 totale investeringskosten incl. BTW € 43.039,70
totale investeringskosten excl. BTW € 0,00 totale investeringskosten excl. BTW € 79.139,00 totale investeringskosten excl. BTW € 121.919,00 totale investeringskosten excl. BTW € 84.874,00 totale investeringskosten excl. BTW € 90.366,00 totale investeringskosten excl. BTW € 35.570,00

maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten

reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00
afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00
telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00
water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00
aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 327,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 76,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 76,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 126,00
elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 40,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 20,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 20,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 23,00

rente en aflossing per maand € 0,00 rente en aflossing per maand € 306,00 rente en aflossing per maand € 469,00 rente en aflossing per maand € 331,00 rente en aflossing per maand € 349,00 rente en aflossing per maand € 135,00
OZB per maand € 27,00 OZB per maand € 36,00 OZB per maand € 41,00 OZB per maand € 37,00 OZB per maand € 37,00 OZB per maand € 31,00
huurwaarde forfait per maand € 55,00 huurwaarde forfait per maand € 73,00 huurwaarde forfait per maand € 83,00 huurwaarde forfait per maand € 74,00 huurwaarde forfait per maand € 75,00 huurwaarde forfait per maand € 63,00
opstal verzekering € 0,00 opstal verzekering € 12,00 opstal verzekering € 19,00 opstal verzekering € 15,00 opstal verzekering € 15,00 opstal verzekering € 5,00
onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 43,00 onderhoud per maand € 43,00 onderhoud per maand € 42,00
totale lasten € 673,00 totale lasten € 665,00 totale lasten € 830,00 totale lasten € 798,00 totale lasten € 768,00 totale lasten € 578,00
totale maandlast in het 30e jaar € 1.322,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.074,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.158,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.124,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.027,00 totale maandlast in het 30e jaar € 899,00

verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid
aardgas m3/a 5277 aardgas m3/a aardgas m3/a aardgas m3/a 983 aardgas m3/a 983 aardgas m3/a 1835
warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a
elektra KWh/a 2739 elektra KWh/a 1139 elektra KWh/a 50 elektra KWh/a 2766 elektra KWh/a 49 elektra KWh/a 240
water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255

toename investering incl. BTW € 0,00 toename investering incl. BTW € 95.758,19 toename investering incl. BTW € 147.521,99 toename investering incl. BTW € 102.697,54 toename investering incl. BTW € 109.342,86 toename investering incl. BTW € 43.039,70
percentage 0,00% percentage 0,00% percentage 181,45% percentage 127,94% percentage 134,78% percentage 52,12%
woonlasten over 30 jaar € 343.021,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 54.845,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 3.858,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 4.812,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 26.220,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 85.227,00

Blauwe maandlastenlijn is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie

Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke



 

 

 

7 Maisonnettes gebouwd tussen 
1965 en 1974 

 

 
Voorbeeld maisonnette woning tussen 1965 en 1974 (foto Google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage Maisonnettes gebouwd tussen 1965 en 1974 



maisonnettes gebouwd tussen 1965 en 1974 d.d. 30 juni 2021

Renovatie Iso + wtw + Ld + thmd WP + PV Passiefhuis + thmd WP + PV Passiefhuis + gas Passiefhuis + gas + PV bijna notaloos

Bestaande situatie maisionnettes notaloos gebouwd tussen 1965 en 1974 bijna notaloos ideal eind doel

Renovatie Iso + mv + Ld + thmd WP + PV Passiefhuis + thmd WP + PV Passiefhuis + gas Passiefhuis + thmd wp + PV notaloos

toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen
gemiddelde binnen temperatuur 14,8 gemiddelde binnen temperatuur 15,7 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 15,7
massieve muur bestaand Rc‐waarde  0,49 massieve muur bestaand Rc‐waarde  1,37 massieve muur bestaand Rc‐waarde  7,72 massieve muur bestaand Rc waarde 8 massieve muur bestaand Rc waarde 8 massieve muur bestaand Rc waarde 1,37
begane grondvloer best. Rc‐waarde  0,12 begane grondvloer best. Rc‐waarde  1,56 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,16 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,11 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5,11 begane grondvloer best. Rc‐waarde  1,56
hellenddak Rc‐waarde  0,082 hellenddak Rc‐waarde  4,71 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  10,14 hellenddak Rc‐waarde  4,71
bestaande kozijnen bestaande kozijnen passief kozijnen passief kozijnen passief kozijnen standaard kozijnen
bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 HR++ glas U=1,1 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 HR++ glas U1,1
natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie + rooster geisoleerde stelkozijnen centrale balans ventilatie met wtw centrale balans ventilatie met wtw mechanische ventilatie + roosters
luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,84 aantal pv panelen 16 centrale balans ventilatie met wtw luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,07 aantal pv panelen 16 aantal pv panelen 11
HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,22 aantal pv panelen 16 HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,07 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,22
normale douchekop CW3 thermodynamische wp luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,08 normale douchekop CW3 thermodynamische wp HR CV ketel

geen aardgas thermodynamische wp aantal pv panelen 12 geen aardgas normale douchekop CW3
elektrische koken geen aardgas salderingsniveau PV stroom KWh/a 1368,63 elektrische koken salderingsniveau PV stroom KWh/a 1283,85
normale douchekop CW3 elektrische koken normale douchekop CW3
salderingsniveau PV stroom KWh/a 3262 normale douchekop CW3 salderingsniveau PV stroom KWh/a 2279,86
300 liter boiler salderingsniveau PV stroom KWh/a 2117,21 300 liter boiler

300 liter boiler
N50 waarde 2,78 N50 waarde 0,74 N50 waarde 0,25 N50 waarde 0,24 N50 waarde 0,24 N50 waarde 0,74

De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig
bouwkundig € 0,00 bouwkundig € 10.074,00 bouwkundig € 74.142,00 bouwkundig € 70.843,00 bouwkundig € 70.843,00 bouwkundig € 10.074,00
installatie € 0,00 installatie € 38.093,00 installatie € 36.390,00 installatie € 8.087,00 installatie € 36.389,00 installatie € 4.292,00
eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 5.554,00 eigen energie opwekking € 6.605,00 eigen energie opwekking € 5.091,00

ontwerpen berekeningen € 1.150,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 1.150,00
vergunningskosten en koopkosten € 0,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.859,00 vergunningskosten en koopkosten € 4.361,00 vergunningskosten en koopkosten € 3.152,15 vergunningskosten en koopkosten € 4.236,60 vergunningskosten en koopkosten € 819,95
BTW € 0,00 BTW € 12.552,12 BTW € 25.722,69 BTW € 18.403,59 BTW € 24.795,46 BTW € 4.499,66
totale investeringskosten incl. BTW € 0,00 totale investeringskosten incl. BTW € 72.324,12 totale investeringskosten incl. BTW € 148.211,69 totale investeringskosten incl. BTW € 106.039,74 totale investeringskosten incl. BTW € 142.869,06 totale investeringskosten incl. BTW € 25.926,61
totale investeringskosten excl. BTW € 0,00 totale investeringskosten excl. BTW € 59.772,00 totale investeringskosten excl. BTW € 122.489,00 totale investeringskosten excl. BTW € 87.636,15 totale investeringskosten excl. BTW € 118.073,60 totale investeringskosten excl. BTW € 21.426,95

maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten

reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00
afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00
telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00
water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00
aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 193,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 78,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 126,00
elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 69,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 46,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 20,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 5,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 27,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 6,00

rente en aflossing per maand € 0,00 rente en aflossing per maand € 222,00 rente en aflossing per maand € 469,00 rente en aflossing per maand € 339,00 rente en aflossing per maand € 456,00 rente en aflossing per maand € 82,00
OZB per maand € 27,00 OZB per maand € 33,00 OZB per maand € 41,00 OZB per maand € 37,00 OZB per maand € 40,00 OZB per maand € 29,00
huurwaarde forfait per maand € 55,00 huurwaarde forfait per maand € 68,00 huurwaarde forfait per maand € 83,00 huurwaarde forfait per maand € 75,00 huurwaarde forfait per maand € 82,00 huurwaarde forfait per maand € 60,00
opstal verzekering € 0,00 opstal verzekering € 8,00 opstal verzekering € 19,00 opstal verzekering € 14,00 opstal verzekering € 19,00 opstal verzekering € 3,00
onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 44,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 43,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 42,00
totale lasten € 539,00 totale lasten € 574,00 totale lasten € 830,00 totale lasten € 744,00 totale lasten € 822,00 totale lasten € 489,00
totale maandlast in het 30e jaar € 1.007,00 totale maandlast in het 30e jaar € 989,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.158,00 totale maandlast in het 30e jaar € 985,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.160,00 totale maandlast in het 30e jaar € 772,00

verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid
aardgas m3/a 2983 aardgas m3/a aardgas m3/a aardgas m3/a 1008 aardgas m3/a aardgas m3/a 1669
warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a
elektra KWh/a 2739 elektra KWh/a 1139 elektra KWh/a 50 elektra KWh/a ‐ 2766 elektra KWh/a 472 elektra KWh/a ‐ 706
water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255

toename investering incl. BTW € 0,00 toename investering incl. BTW € 72.324,12 toename investering incl. BTW € 148.211,69 toename investering incl. BTW € 106.039,74 toename investering incl. BTW € 142.869,06 toename investering incl. BTW € 25.926,61
percentage 0,00% percentage 0,00% percentage 248,02% percentage 178,94% percentage 240,87% percentage 43,13%
woonlasten over 30 jaar € 306.613,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 11.631,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 3.858,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 38.705,00 toename woonlasten over 30 jaar € 71.341,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 46.363,00

Blauwe maandlastenlijn is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie

Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke



 

 

 

8 Maisonnettes gebouwd tussen 
1975 en 1991 

 

 
Voorbeeld maisonnette woning tussen 1975 en 1991 (foto Google maps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage Maisonnettes gebouwd tussen 1975 en 1991 



maisonnettes gebouwd tussen 1975 en 1991 d.d. 30 juni 2021

Renovatie Iso + Ld + HR++ Iso + thmd WP + PV + HR++ Passiefhuis + gas Passiefhuis + thmd WP + PV notaloos

Bestaande situatie massionnettes notaloos gebouwd tussen 1975 en 1991 bijna notaloos ideaal eind doel

Renovatie Iso + Ld + HR++ Iso + thmd WP + PV + HR++ Passiefhuis + gas Passiefhuis + thmd WP + PV notaloos

toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen toegepaste maatregelen
gemiddelde binnen temperatuur 16,8 gemiddelde binnen temperatuur 16,8 gemiddelde binnen temperatuur 16,8 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 20 gemiddelde binnen temperatuur 16,8
spouwmuur bestaand Rc‐waarde  1,34 spouw muur bestaand Rc‐waarde  2,22 spouw muur bestaand Rc‐waarde  2,22 spouwmuur bestaand Rc waarde 6,72 spouwmuur bestaand Rc waarde 6,72 spouwmuur bestaand Rc waarde 2,22
begane grondvloer best. Rc‐waarde  1,32 begane grondvloer best. Rc‐waarde  2,83 begane grondvloer best. Rc‐waarde  2,83 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5 begane grondvloer best. Rc‐waarde  5 begane grondvloer best. Rc‐waarde  2,58
hellenddak Rc‐waarde  1,29 hellenddak Rc‐waarde  5,21 hellenddak Rc‐waarde  5,21 hellenddak Rc‐waarde  7,31 hellenddak Rc‐waarde  7,31 hellenddak Rc‐waarde  5,21
bestaande kozijnen bestaande kozijnen bestaande kozijnen passief kozijnen passief kozijnen bestaande kozijnen
bestaand isoglas U=2,5 en enkelglas U=5,7 HR++ glas U=1,1 HR++ glas U=1,1 triple glas U=0,5 triple glas U=0,5 HR++ glas U1,1
mechanische ventilatie + roosters mechanische ventilatie + roosters mechanische ventilatie + roosters centrale balans ventilatie met wtw centrale balans ventilatie met wtw mechanische ventilatie + roosters
luchtdicht bouwen QV10 waarde 1,32 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,36 aantal pv panelen 16 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,12 aantal pv panelen 16 aantal pv panelen 11
HR CV ketel HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,36 HR CV ketel luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,12 luchtdicht bouwen QV10 waarde 0,36
normale douchekop CW3 normale douchekop CW3 thermodynamische wp normale douchekop CW3 thermodynamische wp HR CV ketel

geen aardgas geen aardgas normale douchekop CW3
elektrische koken elektrische koken salderingsniveau PV stroom KWh/a 1283,85
normale douchekop CW3 normale douchekop CW3
salderingsniveau PV stroom KWh/a 3029 salderingsniveau PV stroom KWh/a 2269,48
300 liter boiler 300 liter boiler

N50 waarde 4,33 N50 waarde 1,17 N50 waarde 1,17 N50 waarde 0,38 N50 waarde 0,38 N50 waarde 1,17

De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig De volgende investeringen zijn nodig
bouwkundig € 0,00 bouwkundig € 6.407,00 bouwkundig € 6.204,00 bouwkundig € 38.937,00 bouwkundig € 38.937,00 bouwkundig € 6.204,00
installatie € 0,00 installatie € 0,00 installatie € 33.801,00 installatie € 8.087,00 installatie € 36.389,00 installatie € 0,00
eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 0,00 eigen energie opwekking € 7.596,00 eigen energie opwekking € 5.855,00

ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 0,00 ontwerpen berekeningen € 1.000,00
vergunningskosten en koopkosten € 0,00 vergunningskosten en koopkosten € 269,00 vergunningskosten en koopkosten € 1.626,00 vergunningskosten en koopkosten € 1.517,00 vergunningskosten en koopkosten € 2.664,00 vergunningskosten en koopkosten € 471,00
BTW € 0,00 BTW € 1.611,96 BTW € 10.547,67 BTW € 10.193,61 BTW € 17.973,06 BTW € 2.841,30
totale investeringskosten incl. BTW € 0,00 totale investeringskosten incl. BTW € 9.287,96 totale investeringskosten incl. BTW € 60.774,67 totale investeringskosten incl. BTW € 58.734,61 totale investeringskosten incl. BTW € 103.559,06 totale investeringskosten incl. BTW € 16.371,30
totale investeringskosten excl. BTW € 0,00 totale investeringskosten excl. BTW € 7.676,00 totale investeringskosten excl. BTW € 50.227,00 totale investeringskosten excl. BTW € 48.541,00 totale investeringskosten excl. BTW € 85.586,00 totale investeringskosten excl. BTW € 13.530,00

maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten maandlasten

reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00 reinigingsheffing en rioolheffing per maand € 33,00
afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00 afvalstoffenheffing per maand € 23,00
telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00 telefoon per maand € 50,00
water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00 water per maand € 47,00
aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 145,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 106,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 77,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 0,00 aardgas per maand incl. €22 vastrecht € 106,00
elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 73,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 73,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 42,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 76,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 27,00 elektra per maand incl. € 22 vastrecht € 6,00

rente en aflossing per maand € 0,00 rente en aflossing per maand € 30,00 rente en aflossing per maand € 190,00 rente en aflossing per maand € 190,00 rente en aflossing per maand € 328,00 rente en aflossing per maand € 49,00
OZB per maand € 27,00 OZB per maand € 28,00 OZB per maand € 32,00 OZB per maand € 32,00 OZB per maand € 36,00 OZB per maand € 28,00
huurwaarde forfait per maand € 55,00 huurwaarde forfait per maand € 56,00 huurwaarde forfait per maand € 66,00 huurwaarde forfait per maand € 66,00 huurwaarde forfait per maand € 74,00 huurwaarde forfait per maand € 58,00
opstal verzekering € 0,00 opstal verzekering € 1,00 opstal verzekering € 7,00 opstal verzekering € 8,00 opstal verzekering € 13,00 opstal verzekering € 1,00
onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 42,00 onderhoud per maand € 44,00 onderhoud per maand € 43,00 onderhoud per maand € 45,00 onderhoud per maand € 42,00
totale lasten € 495,00 totale lasten € 489,00 totale lasten € 534,00 totale lasten € 645,00 totale lasten € 676,00 totale lasten € 443,00
totale maandlast in het 30e jaar € 903,00 totale maandlast in het 30e jaar € 847,00 totale maandlast in het 30e jaar € 818,00 totale maandlast in het 30e jaar € 997,00 totale maandlast in het 30e jaar € 1.010,00 totale maandlast in het 30e jaar € 699,00

verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid verbruik per jaar hoeveelheid
aardgas m3/a 2157 aardgas m3/a 1491 aardgas m3/a aardgas m3/a 1004 aardgas m3/a aardgas m3/a 1494
warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a warmtenet KWh/a
elektra KWh/a 2957 elektra KWh/a 2957 elektra KWh/a 1285 elektra KWh/a 3130 elektra KWh/a 464 elektra KWh/a ‐706
water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255 water m3/a 255

toename investering incl. BTW € 0,00 toename investering incl. BTW € 9.287,96 toename investering incl. BTW € 60.774,67 toename investering incl. BTW € 58.734,61 toename investering incl. BTW € 103.559,06 toename investering incl. BTW € 16.371,30
percentage 0,00% percentage 0,00% percentage 753,34% percentage 752,28% percentage 1300,93% percentage 194,43%
woonlasten over 30 jaar € 241.415,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 9.686,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 63,00 afname woonlasten over 30 jaar ‐ € 42.719,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 43.499,00 toename woonlasten over 30 jaar ‐ € 40.504,00

Blauwe maandlastenlijn is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie Maandlasten ontwikkeling blauw is bestaande situatie

Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is na verbetering Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke Maandlasten ontwikkeling rood is laagst mogelijke


