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Bijlage onderdeel realiseren BMV Gulpen
(aanleiding, probleem, argumenten en afweging)

Financiële situatie Brede Maatschappelijke Voorziening Gulpen
(BMV Gulpen).
Versie 30 augustus 2018.

Beschikbare middelen.
In de begroting 2016 is een investeringskrediet van 950.000 euro opgenomen voor het project BMV
Gulpen.
Onderdelen van het geheel zijn: de aankoop van de bestaande Toeristenkerk en het opzetten van
een plan voor toekomstige beheer en exploitatie van de nieuwe voorziening; en de daadwerkelijk
bouwactiviteiten van de omvorming van de Toeristenkerk tot nieuwe gemeenschapsvoorziening voor
de kern Gulpen.
Na afronding van het eerste deel van het project resteert nog een investeringskrediet van 725.743
euro. Dit bedrag is te verhogen met een bijdrage van 300.000 euro uit een verleende (bij beschikking)
Provinciale subsidie voor het Centrum Plan (fase 1).

Restant Investeringskrediet
Subsidie Provincie
Totaal beschikbaar

C

725.743,-

C
C

300.000,1.025.743,-

Kostenraming investeringskosten.
Inmiddels is op basis van de plannen van de architect, de recente onderzoeken en de motie over de
energie neutrale uitvoering een actuele kostenraming investeringskosten opgesteld (zie de bijlage).
Die geeft het volgende beeld:
uitbreiding van bestaande gebouw

C

478.200,-

verbouw/aanpassing bestaande gebouw

C

505.721,-

onderhoudskosten

C

145.213,-

C

143.000,-

inrichtingskosten (eigenaars deel)

C

100.000,-

Totale investeringskosten

C

verduurzamingskosten (extra door motie
van de gemeenteraad)
onvoorziene en aanpassings- en

1.372.134,- (excl. BTW)

Extra kosten verduurzaming gebouw (motie gemeenteraad)
De eerste opzet voor het plan BMV Gulpen was mede vanwege de budgettaire beperking richt op
uitvoering beperkt tot de naleving van het bepaalde in het bouwbesluit.
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De gemeenteraad heeft via een unaniem aangenomen motie vastgelegd, dat de inzet moet zijn het
gebouw energieneutraal te verbouwen/uitbreiden. Daarmee is in het originele bouwbudget feítelijk
geen rekening gehouden. Om de motie te kunnen uitvoeren zijn aanvullende middelen noodzakelijk.
Onderzoek heeft aangegeven dat het gaat om een bedrag van 143.000 euro excl. BTW, waarbij dan
de enegieneutrale situatie als uitgangspunt geldt. Met betrekking tot die verduurzamingskosten
geldt, dat is berekend op basis van energie neutrale uitvoering met een terugverdien termijn van
10,2 járen.
Aangehaalde bedrag bestaat uit twee componenten, te weten 104.000 euro zijnde de daadwerkelijke
maatregelen als aangegeven in de bijgevoegde energierapportage voor het gebouw (gemakshalve
wordt naar die rapportage verwezen) en 39.000 euro zijnde extra verduurzamingsmaatregels zoals
een grijswatersijsteem en de toerekening van bijkomende kosten zoals adviseur, architect, leges enz.
In deze fase van het project is het niet mogelijk om aanspraak te maken op de provinciale regeling
"Subsidie Duurzame maatschappelijke organisaties (Nadere subsidieregels duurzame maatschappelij
ke organisaties 2017-2018)". Een aanvraag op basis van deze regeling is pas mogelijk als de opdracht
voor het realiseren van de bedoelde maatregelen daadwerkelijk is verleend. In onderhavige geval is
dat pas mogelijk ais de omgevingsvergunning is verleend en als de aanbesteding voor de uitvoering
heeft plaats gevonden. De regeling loopt per 1 januari 2019 af. Als de regeling in 2019 verlengd
wordt zal zeker de haalbaarheid van een aanvraag bekeken worden. De huidige Provinciale regeling
biedt een financiële ondersteuning van 2596 van de duurzaamheidskosten tot een maximum van
25.000 euro.
In het kader van het vinden van extra ondersteuning bij het aanbrengen van
duurzaamheidsmaatregelen is ook gekeken naar de 117 regelingen die de Rijksdienst voor
Ondernemers (RVO) biedt. Hierin zijn geen mogelijkheden voor een
gemeenten/gemeenschapsvoorziening/Brede Maatschappelijke voorziening gevonden.

Tekort op project.
Project budget - investeringskosten

C

1.372.134,-

Beschikbaar budget

C

1.025.743,-

Tekort

C

346.391,-

Het tekort sluit voor 143.000 euro aan bij de hoogte van de verduurzamingskosten, die niet in die
mate waren voorzien in de originele financiële opzet. Zie de uitleg elders in dit stuk.
In het tekort wordt ook veroorzaakt door een bedrag van 100.000 euro (rond 1096 van de
investeringskosten) dat is opgenomen als 'onvoorziene'. Dit mede gelet op de marktontwikkeling en
kostenstijgingen bij bouwprojecten op dit ogenblik.
Deze post is ook bedoeld voor het dekken van kosten die voortvloeien uit nog onvoorziene
aanpassingen en inrichtingskosten die zijn toe te rekenen aan de eigenaar.
Het resterend bedrag in het tekort van 103.391 euro wordt ook veroorzaakt door het volgende. Bij
de aanvraag van de Provinciale subsidie Centrumplan Gulpen is voor dit onderdeel uitgegaan van
ervaringscijfers/kosten bij een ruim 6 jaar geleden gerealiseerde BMV voorziening in de kern
Mechelen. De verhogingen van het kostenoverzicht BMV Gulpen in vergelijking met de eerste raming
zijn het gevolg van: prijsstijgingen, wegwerken van achterstallig onderhoud, aanzienlijke ingrepen in
het bestaande gebouw (o.a. door functiewijziging, de hoogte van de kerk en toch noodzakelijk
geachte constructieve doorbraken), uitbreiding in 2 verdiepingen, complexiteit van het PVE door
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meerdere gebruikers en inpassen van gebedsdiensten, extra akoestische voorzieningen, verhoging
van een deel van het dak als gevolg van een noodzakelijke uitvoeringshoogte van het podium,
duurzame uitvoering.
Met het oog op het tekort is ook te verwijzen naar de door provincie toegezegde subsidie voor de
fase 2 van het project Centrum Plan Gulpen (aanpassing dorpsstraat, markt c.s.). Van die toezegging
zou C 100.000,- toegerekend worden aan het onderdeel BMV Gulpen.

Opmerking:
De genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de gebouwelijke situatie en staan los van de
herinrichting van de directe (buiten)omgeving van het gebouw. Voor die herinrichting is in de opzet
Centrum Plan Gulpen uitgegaan van een bedrag van 250.000 euro.

Bijlage
Kostenraming investeringskosten brede maatschappelijke voorziening te Gulpen
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1
datum

01-07-18
Uitbreiding

0.0

GRONDKOSTEN

3

Verbouw

Onderhoud

Verduurzaming

Totaal

0.1

extra grondkosten

0.2

sloop bestaande bouw en tijdelijke voorzieningen

0,00
p.m.

0,00
p.m.

0,00
p.m.

0,00
p.m.

p.m.

0.3

bijdrage terrein/ grond

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal GRONDKOSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0

BOUWKOSTEN

1.1

bouwkundige voorzieningen:

1.1.1

bouwkosten

1,1,2

vaste inrichting

0,00

0,00
317.000,00

217.521,00

119.713,00

32.500,00

686.734,00
0,00

kosten verduurzamen

-10.000,00

10.000,00

totaal

317.000,00

217.521,00

109.713,00

42.500,00

686.734,00

b.t.w.

66.570,00

45.679,41

23.039,73

8.925,00

144.214,14

383.570,00

263.200,41

132.752,73

51.425,00

830.948,14

totaal bouwkundige voorzieningen

1.2

werktuigkundige voorzieningen:

1.2.1

werktuigkundige installatie post

42.000,00

97.000,00

10.000,00

25.000,00

174.000,00

totaal

42.000,00

97.000,00

10.000,00

25.000,00

174.000,00

b.t.w.

8.820,00

20.370,00

2.100,00

5.250,00

36.540,00

50.820,00

117.370,00

12.100,00

30.250,00

210.540,00

25.000,00

70.000,00

10.000,00

58.000,00

163.000,00

totaal werktuigkundige voorz.

1.3

elektrotechnische voorzieningen:

'•31

e- installatie
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totaal

25.000,00

70.000,00

10.000,00

58.000,00

163.000,00

b.t.w.

5.250,00

14.700,00

2.100,00

12.180,00

34.230,00

30.250,00

84.700,00

12.100,00

70.180,00

197.230,00

0,00

totaal electrotechn. voorzieningen

1.4

terreinvoorzieningen:

1.4.1

aanleg groenvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

aanleg bestrating

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3
1.4.4

afrastering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fietsenstalling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal terreinvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.640,00

465.270,41

156.952,73

151.855,00

totaal BOUWKOSTEN incl. btw

1.238.718,14

KS Bouwmanagement Heerlen

Uitbreiding

2.0.

BIJKOMENDE KOSTEN

2.1
2.2
2.4

overheidsheffingen
aansluitkosten nutsvoorzieningen

2.5

verkennend bodemonderzoek
geotechnisch bodemonderzoek

2.6

Verbouw

Onderhoud

10.000,00
3.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

infiltratie onderzoek
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Verduurzaming

Totaal

1.000,00
0,00
2.000,00

14.000,00
6.000,00
2.000,00

0,00

0,00
2.500,00

0,00

totaal

15.500,00

5.000,00

1.000,00

3.000,00

24.500,00

b.t.w.

3.255,00

1.050,00

210,00

630,00

5.145,00

18.755,00

6.050,00

1.210,00

3.630,00

29.645,00

totaal BIJKOMENDE KOSTEN

3.0.

INVENTARIS

3.1

losse inventaris;

3.1.1

losse en vaste inrichting

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

totaal

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

b.t.w.

2.100,00

10.500,00

0,00

0,00

12.600,00

12.100,00

60.500,00

0,00

0,00

72.600,00

20.000,00
2.000,00

2.000,00

2.500,00
0,00
0,00
3.500,00

42.500,00
4.000,00

totaal INVENTARIS*

* voor resterende inventaris zijn geen posten opgenomen

4.0.

DIRECTIEKOSTEN

4.1

honorarium architect /vooronderzoeken

18.000,00

4.2
4.3
4.4

honorarium architect esthetische directievoering
verschotten (lichtdruk/fotocopieerkosten)
advieskosten installaties

4.5
4.6
4.7

advieskosten bouwmanagement
directievoering
bouwtoezicht (extra)

2.000,00
0,00
7.500,00
12.500,00
0,00

4.S
4.9

onkosten adviseurs (reiskosten)
advieskosten constructeur

4.10
4.11
4.12

verschotten constructeur
beheers- communicatieplan
akoestisch advies

4.13

adviseurs diversen (onvoorzien)

12.500,00
0,00
0,00
500,00

1.200,00
5.000,00

0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

0,00
0,00

8.000,00
0,00
0,00
4.400,00
10.000,00

48.700,00

7.000,00

12.000,00

121.400,00

b.t.w.

11.277,00

10.227,00

1.470,00

2.520,00

25.494,00

totaal DIREKTIEKOSTEN

64.977,00

58.927,0ũ|

8.470,00

14.520,00

146.894,00

15.000,00

17.500,00

7.500,00

2.500,00

42.500,00

in 4.01

in 4.0

in 4.0
0,00

in 4.0
0,00

in 4.0
0,00

ONVOORZIEN

5.1

kosten onvoorziene wijzigingen over de
rubrieken 1.1. t/m 4.0 (incl bijkomende kosten)
onvoorzien directiekosten
renteverlies

oo

53.700,00

o
oo

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

O

ōW

3.500,00
0,00
0,00
500,00

0,00
18.500,00
32.000,00
0,00
0,00
2.000,00

totaal

5.0.

5.2
5.3

0,00
500,00
7.000,00
0,00
0,00
1.200,00
5.000,00

0,00
7.500,00

0,00
0,00
0,00
3.500,00
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totaal

15.000,00

17.500,00

7.500,00

2.500,00

42.500,00

b.t.w.

3.150,00

3.675,00

1.575,00

525,00

8.925,00

18.150,00

21.175,00

9.075,00

3.025,00

51.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

totaal ONVOORZIEN

6.0.

STARTKOSTEN

6.1
6.2

verhuiskosten
schoonmaakkosten

0,00
0,00

0,00
0,00

6.3
6.4

openingskosten

0,00

kosten (onvoorzien)

0,00
0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

totaal STARTKOSTEN

1

ōW

1

1

1

1

1

TOTAAL (excl. btw)

478.200,00

505.721,00

145.213,00

143.000,00

1.272.134,0C

TOTAAL (incl. btw)

578.622,00

611.922,41

175.707,73

173.030,00

1.539.282,12
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1.3.24 Realiseren nieuwe gemeenschapsvoorziening voor
de kern Gulpen
Programma

Nummer

Naam

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening

Product

Omschrijving jaar

Nummer

Naam

6.670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Wat willen we

Fase

bereiken?

gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen.

Wat

gaan

we

daarvoor doen?

1

om

te

komen

tot

een

nieuwe

Fase 1 bestaat uit het formeren van een beheer- en
exploitatiestructuur

die

bestaat

uit

vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers van
de voorziening, aankoop van de huidige Toeristenkerk
en opstellen van een plan voor eventuele uitbreiding
van

dat

gebouw

tot

een

nieuwe

adequate

gemeenschapsvoorziening.
Wat betekent dit financieel?

2016

2017

2018

2019

incidenteel:

structureel.

38.250

38.250

38.250

21.250

21.250

21.250

21.250

21.250

Is deze activiteit wettelijk verplicht?

Er bestaat geen wettelijk verplichting voor deze

Op grond van welke bepaling?

activiteit.

Welke

De risico's zijn met name van financiële en technische

risico's

zijn

activiteit verbonden?

er aan

deze

aard: budgetoverschrijding bij de realisering van de
nieuwe voorziening.
Een risico is ook de medewerking van derden om het
beheer

en

exploitatie

los

van

de

gemeente

te

realiseren. De eerste gesprekken in die richting zijn
positief.
Op fase 1 volgt onlosmakelijk de fase 2 die voorziet in
de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Voor de uitvoering
van die fase is naar eerste inschatting rekening te

1

houden met een aanvullend budget van 500.000 euro,
op te nemen in de begroting in de komende boekjaren.

Op welke wijze draagt het voorstel

In

bij

gemeenschapsvoorziening voor

aan

de

uitvoering

van

Coalitieprogramma 2014-2018
"Samen bouwen aan

het

het

programma

is

de

wens
de

voor
kern

een

Gulpen

aangegeven. Bij voorkeur in samenwerking en in
medegebruik met andere voorzieningen.

leefbaarheid"?
Toelichting »

Gemeenschapsvoorziening Timpaan in Gulpen is enkele járen geleden door de gemeenteraad
gesloten, wegens gebrek aan een beheer- en exploitatieopzet die vergelijkbaar is met die voor
gelijksoortige voorzieningen in andere kernen van de gemeente en die gedragen worden door de
gebruikers van de voorziening.
De gemeenteraad heeft besloten dat de bestaande Timpaan voor grotere activiteiten van carnaval,
Hubertusmarkt, concerten, toneel en examens Sophianum gebruikt mag worden. Uitgangspunt is wel
dat de huurders zelf het incidentele beheer en de exploitatie volledig in eigen hand hebben.
Die bestaande voorwaarde van de gemeenteraad komt in het gedrang zodra investeringen
noodzakelijk zijn om de faciliteit, zelfs in minimale opzet, overeind te houden. Dat wordt nog
moeilijker zodra het Werkplein I Pentasz per 1 januari 2016 geen gebruik meer zal maken van het
aan de Kiebeukel gesitueerde deel van Timpaan.
Gelet op de bouwkundige en technische toestand van het bestaande gebouw, de sterk afnemende
verantwoorde gebruiksmogelijkheden en het besluit om niet meer in de bestaande voorziening te
investeren noodzaakt feitelijk het bestaande gebouw per 1 juli 2016 definitief te sluiten voor alle
activiteiten en te werken aan spoedige sloop daarvan.
Mogelijkheden om een nieuwe voorziening op de huidige plek van Timpaan te realiseren in combinatie
met woningen of winkelvoorzieningen zijn op basis van de bestaande woningbouw programma's en
de afwijzende reacties van provincie niet haalbaar.
Totale nieuwbouw op de huidige locatie van Timpaan is een te kostbare zaak.
Signalen uit de gemeenschap Gulpen benadrukken toch steeds weer de behoefte aan een grotere
zaal voor verenigingsactiviteiten, centraal gelegen en goed bereikbaar in de kern.
Bovenstaande is gekoppeld aan het resultaat van gesprekken met het bestuur van de Toeristenkerk te
Gulpen, waarin is aangegeven dat men zich meer wil richten op niet kerkelijke activiteiten om het
behoud van het bijzondere gebouw te kunnen waarborgen en de exploitatie overeind te kunnen
houden.
2

De gesprekken tussen Toeristenkerk en gemeente hebben beide ervan overtuigd, dat de
meerwaarde in samenvoeging van initiatieven moet worden gezocht, waardoor er een levensvatbare
gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen kan ontstaan. De gesprekken worden
geconcretiseerd en verder uitgewerkt. De inzet is dat de gemeente overgaat tot aankoop van het
gebouw.
Dat geeft meteen duidelijkheid over de eigendomsverhouding daarvan.
Voor de nieuwe opzet van de gemeenschapsvoorziening geldt de aanpak die ook is toegepast in de
kern Mechelen met betrekking tot de omvorming en uitbreiding van de bestaande gymzaal.
Voorwaarde voor het realiseren van de plannen is, dat het beheer en de exploitatie van de nieuwe
voorziening wordt gedragen door de gebruikers van de voorziening. In een speciale bijeenkomst voor
alle Gulpense verenigingen hebben de daar aanwezige verenigingen in grote meerderheid
aangegeven een positieve intentie úitte spreken m.b.t. de nieuwe ontwikkeling en hun
daadwerkelijke participatie daarin. Dit is voor ons voldoende aanleiding om fase 1 van de realisering
in te zetten. Die fase bestaat uit het opzetten van de beheer- en exploitatiestructuur; het afronden
van
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Het onderzoek naar mogelijke aankoop van de huidige Toeristenkerk; en het opstellen van de
opzet en omvang van de nieuwe voorziening. Het eerste en het derde onderdeel zal gebeuren
in nauw overleg en contact met de beheerder/verenigingen.

Voor de uitvoering van fase 1 is een budget van 450,000 euro nodig.

Fase 2 zal bestaan uit de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Naar inschatting op basis van de
ervaringen elders wordt uitgegaan van een budget van rond C 500.000 (ex BTW) vermeerderd
met een eventueel restant van het budget uit fase 1.
Genoemde kosten zijn exclusief de sloop van de bestaande Timpaan. De kosten daarvoor zijn
elders in deze begroting apart opgenomen.

Nieuwbouw en herinrichting van de locatie moeten aansluiten bij de voorwaarden die de
gemeenteraad eerder in de gebiedsvisie Centrum Gulpen voor het omringende deel van de
kern

heeft

opgesteld.

Nader

onderzocht

zal

worden

in

hoeverre

het

geldende

bestemmingsplan aangepast moet worden.
Na beschikbaarstelling van het krediet en na medewerking van Toeristenkerk en toekomstige
gebruikers van de voorziening zal de uitvoering, naar verwachting, minimaal 2 jaar in beslag
nemen
Oplevering van het nieuwe gebouw is dan te plannen voor 2018.
Opmerkingen:
Zekerheid over de toekomstige beheer- en exploitatieopzet is voorwaarden om te
starten met de uitvoering van de plannen;
In de raming van de kosten is geen rekening gehouden met bijdragen van derden, zijnde
de Toeristenkerk zelf, de toekomstige gebruikers en/of subsidieverleners als provincie
Limburg;
De investering van de gemeente richt zich op het gebouw. De inrichting wordt
overgelaten aan de beheerder/exploitant. Conform toepassing elders.

Voor het realiseren van fase 1 is een investering in 2016 nodig van C450.000. Dit resulteert in
een kapitaallast van C 38.250 vanaf 2017.
Voor het realiseren van fase 2 is een investering nodig van in totaal C 500.000.
Hiervan is een deel van C250.000 nodig in 2016. Dit resulteert in een kapitaallast van C21.250
vanaf 2017.
Het andere deel van de investering van C250.000 is nodig in 2017. Dit resulteert in een
kapitaallast van C21.250 vanaf 2018.

Bijlage 2
Kostenraming investeringskosten brede maatschappelijke voorziening te Gulpen
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1
datum

01-07-18
Uitbreiding

Verbouw

Onderhoud

Verduurzaming

Totaal

0.0

GRONDKOSTEN

0.1

extra grondkosten

0.2

sloop bestaande bouw en tijdelijke voorzieninge
bijdrage terrein/ grond

pm

0,00
pm

0,00
pm

0,00
pm

0,00
pm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal GRONDKOSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.3

1.0

BOUWKOSTEN

1.1

bouwkundige voorzieningen:

1.1.1

bouwkosten

1,1,2

vaste inrichting

0,00

0,00
317.000,00

217.521,00

119.713,00

32.500,00

686.734,00
0,00

kosten verduurzamen

-10.000,00

10.000,00

totaal

317.000,00

217.521,00

109.713,00

42.500,00

686.734,00

b.t.w.

66.570,00

45.679,41

23.039,73

8.925,00

144.214,14

383.570,00

263.200,41

132.752,73

51.425,00

830.948,14

totaal bouwkundige voorzieningen

1.2

werktuigkundige voorzieningen:

1.2.1

werktuigkundige installatie post

42.000,00

97.000,00

10.000,00

25.000,00

174.000,00

totaal

42.000,00

97.000,00

10.000,00

25.000,00

174.000,00

b.t.w.

8.820,00

20.370,00

2.100,00

5.250,00

36.540,00

5

totaal werktuigkundige voorz.

50.820,00

117.370,00

12.100,00

30.250,00

210.540,00

1.3

elektrotechnische voorzieningen:

1.3.1

e- installatie

25.000,00

70.000,00

10.000,00

58.000,00

163.000,00

totaal

25.000,00

70.000,00

10.000,00

58.000,00

163.000,00

b.t.w.

5.250,00

14.700,00

2.100,00

12.180,00

34.230,00

30.250,00

84.700,00

12.100,00

70.180,00

197.230,00

totaal electrotechn. voorzieningen

1.4

terreinvoorzieningen:

1.4.1

aanleg groenvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

aanleg bestrating

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3
1.4.4

afrastering
fietsenstalling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal terreinvoorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.640,00

465.270,41

156.952,73

151.855,00

totaal BOUWKOSTEN incl. btw

KS Bouwmanagement Heerlen
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1.238.718,14

Uitbreiding

2.0.

BIJKOMENDE KOSTEN

2.1

overheidsheffingen
aansluitkosten nutsvoorzieningen

2.2
2.4
2.5
2.6

Verbouw

Onderhoud

14.000,00

0,00

0,00
2.000,00

6.000,00
2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.500,00

15.500,00

5.000,00

1.000,00

3.000,00

24.500,00

3.255,00

1.050,00

210,00

630,ŌŌ1

5.145,00

18.755,00

6.050,00

1.210,00

3.630,00

29.645,00

1.000,00
0,00

10.000,00

0,00

2.500,00

totaal
b.t.w.

3.000,00

infiltratie onderzoek

totaal BIJKOMENDE KOSTEN

Totaal

1.000,00

2.000,00
3.000,00

verkennend bodemonderzoek
geotechnisch bodemonderzoek

Verduurzaming

0,00

3.0.

INVENTARIS

3.1

losse inventaris;

3.1.1

losse en vaste inrichting

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

totaal

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

b.t.w.

2.100,00

10.500,00

0,00

0,00

12.600,00

12.100,00

60.500,00

0,00

0,00

72.600,00

18.000,00
2.000,00
0,00
7.500,00

20.000,00

2.000,00
0,00
0,00

2.500,00

42.500,00
4.000,00
0,00
18.500,00

totaal INVENTARIS*

* voor resterende inventaris zijn geen posten opgenomen

4.0.

DIRECTIEKOSTEN

4.1

honorarium architect /vooronderzoeken
honorarium architect esthetische directievoering
verschotten (lichtdruk/fotocopieerkosten)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

advieskosten installaties
advieskosten bouwmanagement
directievoering
bouwtoezicht (extra)
onkosten adviseurs (reiskosten)
advieskosten constructeur

12.500,00
0,00
0,00
500,00
7.000,00
0,00
0,00
1.200,00

2.000,00
0,00
7.500,00
12.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00

0,00
3.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00

1.000,00
0,00

32.000,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00

0,00
1.000,00
0,00

0,00
4.400,00
10.000,00

0,00
500,00

5.000,00

0,00
1.200,00
5.000,00

0,00
0,00
1.000,00
0,00

totaal

53.700,00

48.700,00

7.000,00

12.000,00

121.400,00

b.t.w.

11.277,00

10.227,00

1.470,00

2.520,00

25.494,00

verschotten constructeur
beheers- communicatieplan
akoestisch advies
adviseurs diversen (onvoorzien)

7

totaal DIREKTIEKOSTEN

64.977,00|

58.927,00

15.000,00

8.470,00

14.520,00

146.894,00

17.500,00

7.500,00

2.500,00

42.500,00

in 4.0

in 4.0

in 4.0

in 4.0

in 4.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal

15.000,00

17.500,00

7.500,00

2.500,00

42.500,00

b.t.w.

3.150,00

3.675,00

1.575,00

525,00

8.925,00

18.150,00

21.175,00

9.075,00

3.025,00

51.425,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.0.

ONVOORZIEN

5.1

kosten onvoorziene wijzigingen over de
rubrieken 1.1. t/m 4.0 (incl bijkomende kosten)

5.2

onvoorzien directiekosten

5.3

renteverlies

totaal ONVOORZIEN

6.0.

STARTKOSTEN

6.1
6.2
6.3
6.4

verhuiskosten
schoonmaakkosten

0,00

0,00
0,00
0,00

totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b.t.w.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

openingskosten
kosten (onvoorzien)

totaal STARTKOSTEN

1

1

1

1

1

1

TOTAAL (excl. btw)

478.200,00

505.721,00

145.213,00

143.000,00

1.272.134,00

TOTAAL (ind. btw)

578.622,00

611.922,41

175.707,73

173.030,00

1.539.282,U
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concept PROJECT-PLANNING Toeristenkerk te Gulpen
29-aug-18
mei, juni
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selectie architect
opstellen selectieleidraad
vaststellen selectieleidraad

uitnodiging (meervoudig onderhands)
inschrijving en presentatie
voorlopige gunning
gunning
programma van eisen
opstellen ruimtelijk programma van eisen
vaststellen ruimtelijk programma van eisen
financieel
bepalen budgetten (financiële haalbaarheid)
vasstellen budgetten
voorlopig ontwerp
constructies
stedebouwkundige opzet
opstellen voorlopig ontwerp
overleg overheden (welstand, etc.)
opstellen kostenraming
definitief ontwerp
opstellen definitief ontwerp
controle/ aanpassen kostenraming
bestemmingsplan
procedure
bouwvoorbereiding
uitvoering constructeur
uitvoering asbestonderzoek
uitvoering bouwfysisch/installatie advies
opstellen bouwvoorbereidingstekeningen
opstellen werkomschrijving/bestek
bespreken bestek/tekeningen
vaststellen bestek/tekeningen
raming/begroting
bouwuitvoeringstekeningen
indienen aanvraag omgevingsvergunning
indienen aanvraag gebruiksvergunning
publiciteit
opstellen communicatieplan
vaststellen communicatieplan
aanbesteding
bepalen procedure
beoordeling en gunning
beheer en exploitatie
opstellen MOP
bouwuitvoering
tijdelijke huisvesting
bouwvoorbereiding
bouwvergadering
werkbespreking
oplevering
nazorg
inrichting/ verhuizing
ingebruikname
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1. INLEIDING
In het kader van de verduurzaming van gebouwen is door de Gemeente Gulpen-Wittem aan
Curvers Raadgevende Ingenieurs opdracht verstrekt om een energieonderzoek uit te voeren
voor de Toeristenkerk gelegen aan de Rosstraat 5 te Gulpen.
Het pand is eigendom van Gemeente Gulpen-Wittem. De Gemeente Gulpen-Wittem is
voornemens om het gebouw te renoveren en uit te breiden tot een Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV).
In het kader van dit onderzoek, wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn om het gebouw
te verduurzamen tijdens de renovatie. Zo zal door ons een advies afgegeven worden op het
gebied van gebouw gebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en de
haalbaarheid van duurzame/energiebesparende alternatieven.
In dit rapport zullen de volgende aspecten aan de orde komen:
* het opstellen van een energetisch model;
» het doorrekenen van een aantal energiebesparende maatregelen zoals:
o vervangen bestaand dubbel glas met HR++ glas in houten kozijnen;
o het isoleren van de bestaande constructies;
o conventionele centrale verwarmingsinstallatie vervangen door warmtepompen;
o plaatsen van maximaal aantal PV panelen op het dak;
» per onderdeel zullen de investeringskosten in kaart worden gebracht en afgezet tegen de
energiebesparing.

2. UITGANGSPUNTEN
Voor de berekeningen en bewijslast zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Het nieuwe bouwkundige ontwerp van Team architec/kten;
- Bestaande bouw wordt voorzien van balans ventilatie;
- De nieuwbouw wordt voorzien van een mechanische afzuiging met natuurlijke
luchttoevoer;
- Alle verlichting wordt vervangen door LED;
- De nieuwe bouwkundige constructies worden geïsoleerd conform het huidige
bouwbesluit:
- Gevel
Rc 4,0 nrK/W
- Vloer
Rc 3,5 m2KAV
- Dak
Rc 6,0 nrK/W
Er is door ons bureau een opname uitgevoerd d.d. 14-6-2018.
In het basis ontwerp eis voorzien van een balansventilatiesysteem in de bestaande bouw. Het
balansventilatiesysteem is voorzien van een warmteterugwinning. Gezien de uitbreiding is de
bestaande CV-ketel niet toereikend, waardoor er een uitbreiding noodzakelijk is. Wij adviseren
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om deze uitbreiding te voorzien van een CV-combiketel, waarbij tevens de
warmtapwaterbehoefte is voorzien.
De tapwater- en sanitair installaties dienen volledig worden vernieuwd. De afvoerinstallaties
dienen daar waar nodig te worden aangepast.
M.b.t. de elektrotechnische installaties wordt er reeds in het standaard pakket voorzien in LED
verlichting.

3. ALGEMENE OMSCHRIJVING BESTAANDE INSTALLATIE
Het bestaande gebouw is voorzien van de volgende werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties:
De CV-installatie bestaat uit een gaswandketel, een Nefit Topline HR 45 kW. De ketel is
relatief nieuw, en kan worden gehandhaafd. Het gebouw wordt verwarmd middels hoog
temperatuur radiatoren. Temperatuur traject 80/60. De radiatoren zijn niet voorzien van
thermostatische knoppen.
Ten behoeve van de warmtapwaterinstallatie is er een close-in boiler voorzien in de pantry.
Het gebouw is niet voorzien van een mechanische ventilatie-installatie. Ventilatie geschiedt
door middel van te openen ramen.

4. ENERGIEVERBUIK
Om het rendement van de energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken hebben we het
gehele gebouw ingevoerd in een energie-berekeningsprogramma. Uitgangspunt is de basis
installaties zoals deze reeds zijn voorzien in het ontwerp van de renovatie, zie hiervoor de
opsomming onder paragraaf 2 van dit rapport.
4.1 Basis situatie na renovatie:
Na invoeren van de actuele bouwkundige en installatie technische situatie zijn de volgende
jaarlijkse energieverbruiken af te lezen:
jaarlijks verbruik van gas:
jaarlijks verbruik van elektriciteit:

7.630 m3
25.530 kWh

Jaarlijkse energiekosten:
7.630 m3 gas à 6 0,63 =
25.530 kWh elektriciteit à 6 0,20
Totale energiekosten:

E 4.806,6 5.106.6 9.912-
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Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie i
verwarming (exct. bulpenergíe)

E,,iP

254 105 MJ

E,\ p

14 259 MJ

hulpen ergie
warmiapwater (exct tiuipenergiej

10 277 MJ

hulpenergie
koeling (exct. hulpenergie)

0 MJ
0 MJ

Ec,

hulpenergie

OMJ

zomercomfort

Ea;!,

bevochtiging

E^.p

23 839 MJ
OMJ

ventilatoren

Evp

49.466 MJ

verlichting

Er

89 537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

Dip t?

OMJ

fl verwarming 6036

warmtapwater 35į

op eigen perceel opgewekte ä verbruikte elektriciteit

crus et

OMJ

B koeling: OW B zomercomfort: 5Ŵ

in het gebied opgewekte elektridteit

pr.cfei.cs

OMJ

B ventilatoren 1158

verticřittng: 205i

Oppervlakten
totale gebruīksoppervtakte

Aįj.ujt

totale verliesoppervlakte

Ąs

770 00 ms
1.432,00 m*

Aardgasgebruik {exclusief koken) {Jh
gebouwgebonden installaties

7 630 m’aeq

Elektriciteitsgebruik 'Ď
gebouwgebonden installaties
ntet-gebcuwge&onden apparatuur (stelpost)

18 785 kWh
6 745 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electrlciteit
TOTAAL

0 kWh
25

530kWh

Energieverbruiken basis
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5. ONDERZOEK DUURZAAMHEID
Met het ingevoerde basismodel kunnen we nu diverse opties onderzoeken om te zien hoe dit
van invloed is op het verbruik van de primaire energie. De energiebesparende maatregelen
genoemd in hoofdstuk 1 zullen allen worden doorgerekend op energiebesparing en
rentabiliteit.
5.1 Vervangen van de bestaande ramen door HR++ of HR+++ glas in houten kozijn
Eén mogelijkheid om het gasverbruik te reduceren is het vervangen van de energetisch matige
kozijnen met enkel glas. Om het verschil te zien tussen plaatsing van HR++ of HR+++ glas,
worden beide opties ingevoerd in het berekeningsprogramma.
Als we beide opties invullen in het berekeningsprogramma dan resulteert dit in de volgende
waarden:
HR++ in houten kozijn:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

6.780 m3
25.987 kWh

850 m3 gas à 6 0,63 s
-457 kWh elektriciteit à C 0,20 3
Totale besparing:

6 535,—
e-9i,e 444,-

De jaarlijkse besparing is:

Het investeringsbedrag bedraagt: 6 5150,—
De berekende terugverdientijd bedraagt:! 1,5 jaar
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Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de eoergrefuncbe 1
verwarming (exd. huipenergie)

E ,,

hulpenergie
warmtapwater (exd. huipenergie)

10 077 MJ
EVVP

14 259 MJ
0 MJ

huipenergie
koeling (excl. huipenergie)

224 199 MJ

Ec a

huipenergie

0 MJ
OMJ

zomercomfort

E^,

bevochtiging

Ehü„,:F.

ventilatoren

Ev,

49.466 MJ

verlichting

E F

89 537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

Epilwl»

28 251 MJ
0 MJ

0 MJ

B verwarming: 56“A

op eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriciteit E, „ ļJi W

0 MJ

B koeling: OW B zomercomfort: 7W

warmtapwater 39b

in het gebied opgewekte elektriciteit

0 MJ

B ventilatoren 12W

verlichting 22W

Oppervlakten
totale gebruiksoppervtakte
totale verliesoppervlakte

770,00 m3
Ą,

1 432,00 m3

Aardgasgebruik (exclusief koken) -f;
gebouwgebonden installaties

6 780 m3aeq

Elektriciteitsgebruik^
gebouwgebonden installaties
met-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

19 242 kWh
6 745 kWh

op eigen perceel opgewekte 8 verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteít

0 kWh

TOTAAL

25 987 kWh

Energieverbruiker! optie HR++
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HR+++ in houten kozijn:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

6.459 m3
25.551 kWh

1.171 m3gas à6 0,63 =
-21 kWh elektriciteit à 6 0,20 s
Totale besparing:

6 737,6 -4,—
6 733,—

De jaarlijkse besparing is:

Het investeringsbedrag bedraagt: 6 8200,—
De berekende terugverdientijd bedraagt: 11,2 jaar

Jaarlijkse hoeveelheid pnmaire energie voor de energiefunctie (fi
verwarming (exci. huipenergie)

E l;p

huipenergie
warmtapwater (exci. huipenergie)

10 002 MJ
E.v.p

huipenergie
koeling (exci. huipenergie)

212 899 MJ

14 259 MJ
0 MJ

E-

0 MJ

huipenergie

0 MJ

zomercomfort

Escp

bevochtiging

Ew

ventilatoren

E;„

49 466 MJ

verlichting

E F

89 537 MJ

24 311 MJ
0 MJ

0 MJ

B verwarming 563ŵ

op eigen perceel opgewekte 8 verbruikte elektnoteit Eop^a

0 MJ

B koeling: 05ó 1 zomercomfort 68i

in het gebied opgewekte elektriciteit

0 MJ

B ventilatoren 12‘fe

geëxporteerde elektriciteit

e»**,,

warmtapwater 45t

verlichting 22^

Oppervlakten
totale gebruíksoppervtakte

Va,

totale verlsesopoervlakte

As

770,00 m2
1.432.00 m2

Aardgasgebruik (exclusief koken) (ţ
gebouwgebonden installaties

6 459 rrraec

Elektriciteitsgebruik Ţ.
gebouwgebonden installaties

18 806 kWh

met-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6 745 kWh

op eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriciteit
geëxporteerde electriciteit
TOTAAL

0 kWh
0 kWh
25 551 kWh

Energieverbruiken optie HR+++
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5.2 Bestaande constructies isoleren conform de huidige bouwbesluit norm.
Eén mogelijkheid welke kan worden toegepast om het gasverbruik te reduceren is de bestaande
gevels en het dak te isoleren conform de huidige isolatienormen.
Als we de isolatiewaarden van deze onderdelen aanpassen in het berekeningsprogramma dan
resulteert dit in de volgende waarden:
Isoleren gevel en dak:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

6.662 m3
25.336 kWh

De jaarlijkse besparing is:
968 m3gas à6 0,63 =
194 kWh elektriciteit à E 0,20 =
Totale besparing:
Het investeringsbedrag bedraagt: 6 14.300,-De berekende terugverdientijd bedraagt: 22,1 jaar

E 609,-

e 38,e 647,-

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie t
verwarming (exű. huipenergie)

E,ļ;C.

10 049 MJ

butpenergte
warmtapwater (extí. buipenergte)

E'„p

14 259 MJ
0MJ

huipenergie
koeling (excl. huipenergie)

220 046 MJ

E- ,

0 MJ
0 MJ

huipenergie
zomercomfort

Esc»

22 280 MJ

bevochtiging

fw

ventilatoren

Evo

49 466 MJ

0 MJ

verlichting

Et

89 537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

S5 exp .e

0 MJ

I verwarming 57?*

warmtapwater 4H

oo eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriciteit

prus.iH

0 MJ

S koeling: OH B zomercomfort: 5H

in het gebied opgewekte elektriciteit

pr.dekw

0 MJ

I ventilatoren: 12H

verlichting: 22H

Oppervlakten
totale gebrul ks op pervtakte

v.

totaie verliesoppervlakte

K

770,00 m3
1 432,00 rrŕ

Aardgasgebruik (exclusief koken) T
gebouwgebonden Installaties

6.662 rrŕaeq

I Elektrícĩteītsgebruĩk 1
gebouwgebonden installaties
niet-gebouwgeoonden apparatuur (stelpost)

18.591 kWh
6 745 kWh
0 kWh

oo eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit
TOTAAL

25 336 kWh

Energieverbruiken optie isoleren bestaande gevels en dak
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5.3 Balans ventilatie-systemen voorzien van een warmtepomp
De balansventilatie-systemen welke in de basis zijn aangesloten op de bestaande CV-ketel
kunnen voorzien worden van een warmtepomp. Hierdoor wordt er gas bespaart. Een
bijkomend voordeel is, dat de ruimten kunnen worden gekoeld hetgeen in de basis-situatie niet
het geval is.

Als we de warmtepomp aanpassen in het berekeningsprogramma dan resulteert dit in de
volgende waarden:
Warmtepomp Luchtbehandeling:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

390 m3
43.374 kWh

De jaarlijkse besparing is:
7.240 m3 gas à 6 0,63 =
6 4.561,--17.844 kWh elektriciteit à 6 0,20 = E -3.568.-Totale besparing:
E
993,—
De investering voor deze installatie bestaat uit:
Warmtepompinstallatie
Regeltechniek
Totaal:

E
6
E

8.000,5.000.15.000,-excl.B.T.W.

ISDE Subsidie

E

2.500,™

Het investeringsbedrag bedraagt: E 12.500,-De berekende terugverdientijd bedraagt: 12.5 jaar
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Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie ì)
verwarming {extí. huípenergie)

E1?

165 341 MJ

EA, p

13.708 MJ

huipenergie
warmîapwater (exü huipenergie)

9 385 MJ

0 MJ

nuipenergie
koeling (excl. huipenergie)

Ec.p

OMJ
0 MJ

huipenergie
zomercomfort

23 839 MJ

bevochtiging

Eh Lr,P

ventilatoren

Ev©

49 468 MJ

verlichting

Ep

89 537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

OMJ

OMJ

fl verwarming: 503ŵ

warmtapwater 4(ft

op eigen perceel opgewekte 8. verbruikte elektriciteit

E-

OMJ

B koeling 00ŵ B zomercomfort 7^

in het gebied opgewekte elektriciteit

Ep

OMJ

B ventilatoren I4*ft

verlichting 25^

Oppervlakten
totale gebruĩks oppervlakte
totaíe verliesoppervlakte

v»
A,

770,00 m3
1 432.00 m3

Aardgasgebruik {exclusief koken) (tgebouwgebonden installaties

39Ô m3aeq

Elektriciteitsgebruik (ï)
gebouwgebonden installaties
met-gebouwg ebon den apparatuur (stelpost)

36.629 kWh
6 745 kWh
0 kWh

op eigen perceel opgewekte 8. verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electrioteit
TOTAAL

43 374 kWh

Energieverbruiker) warmtepomp luchtbehandeling
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5.4 Conventionele warmtapwater en centrale verwarmingsinstallatie vervangen door
warmtepompen
Het is mogelijk om het gebouw volledig gasloos in te richten. Hiervoor de CV-ketels
vervangen dienen te worden door warmtepompen. Dit kan alleen in combinatie met de
warmtepompen zoals omschreven in paragraaf 5.3 van dit rapport.
Met plaatsing van PV panelen op het dak kan bovendien een ‘0 op de meter’ gebouw
gerealiseerd worden. (Zie par. 5.5)
De huidige verwarmingsinstallatie is gebaseerd op hoog temperatuur verwarming met
radiatoren. Het temperatuurstraject is 80/60. Omdat een warmtepomp installatie gebaseerd is
op laag temperatuur traject is er een HT hydrokit benodigd om hogere temperaturen te kunnen
leveren.

Vullen we deze installatie in het berekeningsprogramma in dan resulteert dit in de volgende
waarden:
100o7o Warmtepomp Luchtbehandeling:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

0 m3
47.098 kWh

De jaarlijkse besparing is:
7630 m3 gas à g 0,63 =
6 4.806,--21.568 kWh elektriciteit à 6 0,20 = g -4.313,—
Vast recht Gasaansluiting
g
100.-Totale besparing:
6
593,—
De investering voor deze installatie bestaat uit:
Warmtepompinstallatie
Regeltechniek
Totaal:

g
16.000,g_______ 5.000.g
21.000,-excl. B.T.W.

ISDE Subsidie

e

4.400,™

Het investeringsbedrag bedraagt: 6 16.600,—
De berekende terugverdientijd bedraagt: 28 jaar
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Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie 0
verwarming (extí. hulpenergie)

E);P

171 86S MJ

E'A'.P

26 283 MJ

hulpenergie
warmtapwater (exci nufpenergiei

10 899 MJ

huipenergīe
koeling (exci. hulpenergie)

0 MJ
0 MJ

Ec.3

hulpenergie

0 MJ

zomercomfort

E

bevochtiging

E^p

ventilatoren

EVP

49 466 MJ

verlichting

E F

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P.exp.ř

op eigen perceel opgewekte 8 verbruikte elektriciteit
in het gebied opgewekte elektriciteit

-

23.839 MJ
OMJ

OMJ

B verwarming. 498-b B warmtapwater 70A

pr os el

0 MJ

B koeling: 014 B zomercomfort: 6‘S

^0.pr,ctei,c'

OMJ

B ventilatoren 1314

verlichting: 2414

Oppervlakten
totaie gebruīks oppervlakte
totale verlìesoppervlakte

V
K

770,00 mJ
1,432,00 nř

Elektriciteitsgebruik (fi
gebouwgebonden installaties
met-geboowgeoonden apparatuur (stelpost)

40
6

353kWh
745kWh

op eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriDteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh

TOTAAL

47

093kWh

Energieverbruiker! optie gasloos
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5.5 Plaatsen van maximaal aantal PV panelen
Om voor het gebouw een EPC te behalen van 0 met een installatie van de optie in paragraaf
5.4 is plaatsing van PV panelen noodzakelijk.
Om dit te kunnen behalen moet in totaal 120 stuks aan PV panelen worden geplaatst met een
piekvermogen van 365 Wp per paneel
Vullen we deze PV panelen in het berekeningsprogramma in dan resulteert dit in de volgende
waarden:
Warmtepomp Luchtbehandeling d-PV:

jaarlijks gasverbruik:
jaarlijks elektriciteitsverbruik:

Om3
5394 kWh

De jaarlijkse besparing is:
7630 m3 gas à 6 0,63 =
20.136 kWh elektriciteit à ĉ 0,20 =
Vast recht Gasaansluiting
Totale besparing:
De investering voor deze installatie bestaat uit:
Warmtepompinstallatie
Regeltechniek
PV Panelen
Totaal:

C
6
6
6

ISDE Subsidie
E
SDE+ subsidie (alleen mogelijk als grootverbruiker)

E 4.806,-f 4.027,—
6
100,—
6 8.933,—

16.000,5.000,65.700.86.700,- excl. B.T.W.

E

4.400,—
0,-

Het investeringsbedrag bedraagt: E 82.300,—
De berekende terugverdientijd bedraagt: 9,2 jaar
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Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie -Ti
verwarming (exd hulpenergie)

Ei,

171 868 MJ

Ew.p

26 283 MJ

huipenergie
warmtapwater (exci. hulpenergie)

10 899 MJ

OMJ

hulpenergie
koeling (exd- hulpenergie'

Ecp

hulpenergie

OMJ
OMJ

zomercomfort

Esc,,

bevochtiging

^huntiP

ventilatoren

Ev.p

49.466 MJ

verlichting

Ep

89 537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^"rip.r

op eigen perceel opgewekte S verbruikte elektriciteit F. pr.us.ri
in net gebied opgewekte elektriciteit

^S*.pr;douff

23 839 MJ
0 MJ

0 MJ
384 344 MJ
0 MJ

B verwarming 491è :

warmtapwater 7%

B koeling: (Hè W zomercomfört:
fl ventilatoren: 13aA

verlicřiting. 24fó

Oppervlakten
totaie gebruiks oppervlakte

Ag;taî

totase verliesoppervlakte

770,00 rrñ
1,432,00 m*

Elektriciteitsgetmi ik i Į
gebouwgebonden installaties
nīet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
op eigen perceel opgewekte 8 verbruikte elektriciteit
geëxporteerde eiectriciteit
TOTAAL

40.353 kWh
6 745 kWh
41 704 kWh
0 kWh
5 394 kWh

Energieverbruiker! optie gasloos + PV panelen
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6. SAMENVATTING
De hiervoor omschreven besparende maatregelen zijn als volgt samen te vatten:
Onderdeel

Gas/jr

Electr/jr

(m3)

Basis

Besparing

Investering

(kWh)

Energie
kosten
(«)

(«)

(«)

Terug
verdientijd
(jr)

7.630

25.530

9.912

-

-

-

Optie 1: Kozijnen HR ++

6.780

25.987

9.468

444

5.150

11,5

Optie 2: Kozijnen HR +++

6.459

25.551

9.179

733

8.200

11,2

Optie 3: Isolatie
bestaande gevel en dak

6.662

25.336

9.264

648

14.300

21,5

390

43.374

8.919

993

12.500

12,5

Optie 5: Gasloos

0

47.098

9.419

593

16.600

28

Optie 6: Gasloos * PV
EPCO

0

5.394

1.078

8.933

82.300

9,2

Optie 4: Warmtepomp
LBK

7. CONCLUSIE
Uit paragraaf 6 kan geconcludeerd worden dat het gebouw dusdanig gerenoveerd kan worden,
dat er een geheel gasloos gebouw ontstaat met een EPC waarde van 0. De meerinvestering
bedraagt ca. ĉ 83.000,-- excl;. BTW. De terugverdientijd bedraagt 9.2 jaar hetgeen rendabel te
noemen is. Er dient wel onderzocht te worden of de benodigde 120 panelen geplaatst kunnen
worden op het dak. Indien minder PV panelen geplaatst kunnen worden zal dit de conclusie
niet beïnvloeden, aangezien de besparing evenredig is met de investering.
De investering incl. de bouwkundige voorzieningen is 6 104.800,- excl. BTW
De terugverdientijd bedraagt 10.2 jaar
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STUDIEBEREKENING

Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen
Studie basis berekening

1,53

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen

variant

Studie basis berekening

straat ! huisnummer 1 toevoeging

Rosstraat 5

postcode t plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

20-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste N

> 400 kg/m2

gesloten plafond

nee

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H
Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [mļ open verbinding

800Zo regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H H dgispec [dnť/sm2]

bijeenkomstfunctie overig

304,00 nee

nee

20,00

1,71

1,10

n.v.t.

EPC eis

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

800A regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H [ l

9g;spec [dm’/sm2]

EPC eis

bijeenkomstfunctie overig

282,00 nee

nee

20,00

1,71

1,10

n.v.t.

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 80Vo regel aangesloten op gem. ruimteì

bijeenkomstfunctie kinderopvang

92,00 nee

nee

n.v.t.

®int;set;H [1 qg;spec [drrWsm2] EPC eis
20,00

2,78

1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 80o7o regel aangesloten op gem. ruimte'

bijeenkomstfunctie kinderopvang

92,00 nee

nee

n.v.t.

Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qvļ1o spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

®int;set;H
20,00

n qg;Speo [dm’/sm2]
2,78

EPC eis
1,10

Eigenschappen infiltratie
rekenzone

positie

Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1 ste

[dmVs

dak en/of geveltype

9v;10;spec

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

|

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [m2KAA/]

U [VWm2K]

9gi H

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

1,50

minimale belem.
3,00

0,60

nee

minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven gronďspouw (z S 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m2 - 90o
Gevel bestaand

41,37

1,50

Raam 1 (2 stuks)

9,60

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

3,00

0,50

nee

minimale belem.

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z S 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw u)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste
constructie

A [m2]

Rc [nVK/W]

y [w/nVK]

9gi H

zonwering

beschaduwing

gevel O - buitenlucht, O - 57,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

57,72

1,50

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel O - buitenlucht, O - 25,4 m2 -109
Gevel bestaand

13,31

toelichting

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste
constructie

A [m2]

raam daklicht (1 stuks)

12,04

Rc [m2KM/]

U [VWm2K]

9gl H

zonwering

beschaduwing

3,00

0,60

nee

minimale belem.

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

1,50

minimale belem.

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

6,00

0,50

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 122,7 m 2 - 90o
Gevel bestaand

109,64

minimale belem.

1,50

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [nVK/W]

u [VWm2ĶĮ

9gi H

zonwering

beschaduwing

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 24,6 m2 - 90'
Gevel Nieuw

4,95

minimale belem.

4,00

Deur 1 (1 stuks)

12,20

1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

minimale belem.

4,00
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z - 11,4 m2 - 90”
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z S 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z S 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zu)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v)

0.20 m

toelichting

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N
constructie

Rc [m2KAA/]

A [m2]

U [VWm2K]

9gi H

zonwering

1,50

0.60

nee

1,71

0,60

nee

1,50

0,60

nee

beschaduwing

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 39,6 m2 ■90o
Gevel Nieuw

27,75

Raam i Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m2- 90o
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2 - 109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem,

6,00

minimale belem.

'Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m2 - 90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarming- en warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

individueel cv-toestel, binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker

hoge temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse)

2 (CW 2)

type CV-ketel - verwarming

HR-107 ketel

type CV-ketel - warmtapwater

gasgestookt combitoestel HRww (67,50Z0)

aantal opwekkers

1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT)

1.007 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH nd an)

200 425 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren-an)

241.400 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an)

9.625 MJ

opwekkingsrendement verwarming - CV ketel (nH gen)

0.950

opwekkingsrendement warmtapwater - CV ketel (nWgen)

0.675

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

afgifterendement (nH;em)

hoogte

0.950

Rc

0em;avg

nH;em

s2,5m2KAA/

> 500

0,95

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water/water t lucht

koeltransport door

n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

individuele regeling verwarming

ja

geïsoleerde leidingen en kanalen

ja
0,930

distributierendement (rļH;dis)
Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

> 3 meter

afgifterendement warmtapwater (rļW;em)

0800

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend

nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

ondergrens van de modulatie van de brander (mmjn)

0.4

aantal toestellen met waakvlam

0

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Ventilatie
Balans ventilatie
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturìng alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1.00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast
koelbatterij in luchtbehandelingskast

ja
nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling I recirculatie

geen terugregeling 7 recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja
te openen ramen

spuìvoorziening
Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 750A

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie
fractie lucht via bypass

ja
1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoeren mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja
te openen ramen

spuivoorziening
Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair
type ventilatoren (vermogen forfaitair)

ja
gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adaÿļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70Vo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;Spec [W/hl2]

^zone [t^2]

pD

vertrekschakeling

5,0

304,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 70Vo van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging » 7007o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

^zone t^2]

Fd

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 700Zo van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging » 7007o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem

[rï^2]

regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone

vertrekschakeling

5,0

92,00

Fd
0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 700A van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

^zone

vertrekschakeling

5,0

92,00

]

Fd
0,90

Resultaten

I Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie)

EH;P

hulpenergie

254.105 MJ
10.277 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie)

EW;P

hulpenergie

14.259 MJ
0 MJ

koeling (excl. hulpenergie)

EC;P

hulpenergie

0 MJ
0 MJ

zomercomfort

ESC;P

bevochtiging

^hum;P

ventilatoren

EV;P

49.466 MJ

verlichting

EL,P

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P:exp:el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Ã verbruikte elektriciteit

^P;prus;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pndei;el

0 MJ

23.839 MJ
0 MJ

I Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte
totale verliesoppervlakte

Agitot
Ąs

770,00 m2
1.432,00 m2

I Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties

7.630 m3aeq

I Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties

18.785 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh

op eigen perceel opgewekte Ã verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh

TOTAAL

25.530 kWh

ļ C02-emissie
C02-emissie

mco2

24.190 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

Eptot

441.484 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P:adm,tot;nb

289.417 MJ

Eptot 1 Ep
Eptot

573 MJ/m2

adm;tot;nb

(Bouwbesluit)

1,53 -

/ EP:adm;tot:nb

(energielabel)

0,84 -

energielabel nieuwbouw utiliteit

A++

BENG indicatoren
energiebehoefte

97,1 kWh/rrv

primair energiegebruik
aandeel hernieuwbare energie

159,3 kWh/nr
O Vo

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Uniec2-2

STUDIEBEREKENING

Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen HR++ ramen
Studie basis berekening

1,44

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen HR++ ramen

variant

Studie basis berekening

straat I huisnummer t toevoeging

Rosstraat 5

postcode I plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

20-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

BijeenkomstBG N

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

8007o regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie overig

304,00 nee

nee

20,00

n.v.t.

ľl

dgispec

[dmVsm2]

EPC eis

1,71

1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2] 0pen verbinding

80^0 regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie overig

282,00 nee

nee

20,00

n.v.t.

[l

9g;spec

[^m /Sm2]

EPC eis

1,71

1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 8007o regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie kinderopvang

92,00 nee

20,00

nee

n.v.t.

[]

^lg;spec

2,78

/SPI2]

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 80o7o regel aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie kinderopvang

92,00 nee

20,00

nee

n.v.t.

Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qv;1ū;spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

í]

^lg;spec

2,78

] EPC eis
1,10

Eigenschappen infiltratie
dak en/of geveltype

dv;10;spec [dmVS ļ

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

rekenzone

positie

Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1 ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1 ste N

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [m2KAA/]

U [WMi2K]

3gi H

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

minimale belem.

1,50
1,50

0,60

nee

minimale belem

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z Ž 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

geve! zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m2 - 90o
minimale belem.

Gevel bestaand

41,37

Raam 1 (2 stuks)

9,60

1,50
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

1,50

0,60

nee

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z 5 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste
constructie

A [m2]

Rc [nVK/WĮ

u [VWm2K]

9gi H

zonwering

beschaduwing

gevel O - buitenlucht, O - 57,7 m2 - 900
Gevel bestaand

57,72

1,50

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel O - buitenlucht, O - 25,4 m2 - 109
Gevel bestaand

13,31

toelichting

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste
constructie

A [m2]

raam daklicht (1 stuks)

12,04

Rc [m2KM/]

U [VWm2K]

9gl H

zonwering

beschaduwing

1,50

0,60

nee

minimale belem.

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z- 122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

1,50
1,50

0,60

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 122,7 m 2 - 90o
Gevel bestaand

109,64

Raam 7 (3 stuks)

9,00

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [nVK/W]

ij

[W/rrVK]

gai H

zonwering

beschaduwing

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 24,6 m2 - 90'
Gevel Nieuw

4,95

Deur 1 (1 stuks)

12,20

1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

4,00

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

4,00

minimale belem.
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z - 11,4 m2 - 90”
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z S 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z S 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;u)

0,20 m

toelichting

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N
constructie

A [m2]

Rc [m2KAA/]

U [W/nVK]

9fli H

zonwering

1,50

0,60

nee

beschaduwing

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw
Raam I Deur 9 (1 stuks)

27,75

4,00

11,80

minimalebelem.
1,71

0,60

nee

minimale belem.

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W- 55,7 m2 - 90o
Gevel Nieuw
Raam 8 (1 stuks)

45,72

4,00

10,00

minimalebelem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2 - 109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimalebelem.

6,00

minimalebelem.

'Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m2 - 90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarming- en warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

individueel cv-toestel, binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker

hoge temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse)

2 (CW 2)

type CV-ketel - verwarming

HR-107 ketel

type CV-ketel - warmtapwater

gasgestookt combitoestel HRww (67,50Zo)

aantal opwekkers

1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HŢ)

894 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH:nd;an)

175.939 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH dis men an)

212.989 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an)

9.625 MJ

opwekkingsrendement verwarming - CV ketel (nH;gen)

0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - CV ketel (r|W;aen)

0,675

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

Rc

®em;avg

hH;em

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

«8m

z 2,5 m2KAZV

»500

0,95

afgifterendement (n^em)

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water/water + lucht

koeltransport door

n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

individuele regeling verwarming

ja

geïsoleerde leidingen en kanalen

ja
0,930

distributierendement (nH dis)
Kenmerken tapwatersysteem
gebruìksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleìdingen

> 3 meter

afgifte ren dement warmtapwater (n^^)

0,800

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend

nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

ondergrens van de modulatie van de brander (mmin)

0,4

aantal toestellen met waakvlam

0

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1 ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Ventilatie
Balans ventilatie
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast
koelbatterij in luchtbehandelingskast

ja
nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling t recirculatie

geen terugregeling Z recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja
te openen ramen

spuívoorziening
Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 75X

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie
fractie lucht via bypass

ja
1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WĨW toestel

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair
type ventilatoren (vermogen forfaitair)

ja
gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoeren mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair
type ventilatoren (vermogen forfaitair)

ja
gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 700A van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

^zone [m2]

Pd

vertrekschakeling

5,0

304,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 700Zo van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging » 70o7o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

^zone

vertrekschakeling

5,0

282,00

3

Po
0,90

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 70Vo van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging > 70“7o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone

vertrekschakeling

5,0

92,00

3

Pd
0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie » 700Zo van rekenzone

ja
nee

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen
Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

AZOne

vertrekschakeling

5,0

92,00

3

Pd
0,90

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (exd. hulpenergie)

Eh;P

10.077 MJ

hulpenergie
warmtapwater (exd. hulpenergie)

Ew:P

14.259 MJ
0 MJ

hulpenergie
koeling (exd. hulpenergie)

224.199 MJ

Ec:P

0 MJ
0 MJ

hulpenergie
zomercomfort

EsC;P

28.251 MJ

bevochtiging

^hum;P

ventilatoren

Ev;P

49.466 MJ

verlichting

^L;P

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp:el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Ã verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P:prdei;el

0 MJ

0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte

Ag;tot

totale verliesoppervlakte

Ąs

770,00 m2
1.432,00 m2

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties

6.780 m3aeq

Elektriciteitsgebruik
19.242 kWh

gebouwgebonden installaties
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh

op eigen perceel opgewekte Sc verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh
25.987 kWh

TOTAAL

C02-emissie
C02-emissie

md02

22.935 kg

Energieprestatie
540 MJ/m2

specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

^Ptot

415.791 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm:tot;nb

289.417 MJ

Eptot 1 EP adm;tot;nb (Bouwbesluit)

1,44 -

Eptot/

0,80 -

Ep adm;tot;nb (energielabel)

energielabel nieuwbouw utiliteit

A++

BENG indicatoren
energiebehoefte

90,1 kWh/nf

primair energiegebruik
aandeel hernieuwbare energie

150,0 kWh/nr
0 “/o

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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STUDIEBEREKENING

Uniec2-2
Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen HR+++ ramen
Studie basis berekening

1,39

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen HR+++ ramen

variant

Studie basis berekening

straat I huisnummer i toevoeging

Rosstraat 5

postcode i plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

21-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2]

open verbinding

Q0oZo regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie overig

304,00

nee

nee

n.v.t.

20,00

1,71

H

dg;spec

[dm3Zsm2]

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2]

open verbinding

80o7o regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H l ]

9g;spec

bijeenkomstfunctie overig

282,00

nee

nee

n.v.t.

20,00

1,71

[dm’/sm2]

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

nee

80oZo regel aangesloten op gem. ruimte 0jnt;set;H [ 0]
nee

n.v.t.

20,00

qg:spec [dmVsm2]

EPC eis

2,78

1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 800Zo regel aangesloten op gem. ruimte 0int.set.H ľ5] qg;spec [dirP/sm2]

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

Uniec v2.2.15

nee

nee

n.v.t.
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Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie q,/;10;spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

I Eigenschappen infiltratie

ļ

rekenzone

positie

dak en/of geveltype

dv;io;sPec [dm3;s Per

Bijeenkomst BG

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [VWm2K]

ggi [-]

zonwering

0,76

0,50

nee

beschaduwing

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

1,50

minimale belem.
minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m2 - 90a
Gevel bestaand

41,37

1,50

Raam 1 (2 stuks)

9,60

0,76

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

0,76

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

0,76

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

0,76

0,50

nee

minimale belem.

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbwv)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste

Uniec V2.2.15
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A [m2]

constructie

Rc [riVK/W]

U [W/rrŕK]

ggl [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel 0 - buitenlucht, 0 - 57,7 m2-90*
Gevel bestaand

57,72

1,50

minimale belem.

Gevel 0 - buitenlucht, O - 25,4 m2-109 O
Gevel bestaand

13,31

raam daklicht (1 stuks)

12,04

1,50

minimaie belem.
0,50

0,76

nee

minimale belem.

Gevel Zuid - buitenlucht, Z -122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

0,76

0,50

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

0,76

0,50

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -122,7 m-' - 90o
Gevel bestaand

109,64

Raam 7 (3 stuks)

9,00

0,76

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [m2K/W]

U [W/rrŕĶĮ

ggi [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 24,6 m2 - 90o
minimale belem.

Gevel Nieuw

4,95

Deur 1 (1 stuks)

12,20

4,00
1,51

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

0,76

0,50

nee

minimale belem.

0,76

0,50

nee

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z-11,4 m2 - 90o
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw.„)

0,20 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N

Uniec V2.2.15
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A [m2]

Rc [rrŕK/W]

U [VWm2K]

9gl

H

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
0,76

0,50

nee

0,76

0,50

nee

0,76

0,50

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -■39,6m2-90o
Gevel Nieuw

27,75

Raam 1 Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m 1 - 900
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2 - 109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem.

6,00

minimale belem.

'Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m2 -90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarming- en warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

individueel cv-toestel, binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker

hoge temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse)

2 (CW 2)

type CV-ketel - verwarming

HR-107 ketel

type CV-ketel - warmtapwater

gasgestookt combitoestel HRww (67,50A)

aantal opwekkers

1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT)
warmtebehoefte verwarmingssysteem

799 W/K
166.441 MJ

(QH nd an)

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel

202.254 MJ

(QH-dis nren an)

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel

(Qw dis nren an)

9.625 MJ

opwekkingsrendement verwarming - CV ketel (r|H.gen)

0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - CV ketel (hWgen)

0,675

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

Rc

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

<8m

ä 2,5 m2KAA/

afgifterendement (hH.em)

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water 7 water + lucht

koeltransport door

n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

Uniec V2.2.15
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individuele regeling verwarming

ja

geïsoleerde leidingen en kanalen

ja

distributierendement (nH dis)

0,930

Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

> 3 meter

afgifterendement warmtapwater (rļWem)

0,800

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend

nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

ondergrens van de modulatie van de brander (rnmjn)

0,4

aantal toestellen met waakvlam

0

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Ventilatie
Balans ventilatie
Ven tilatiesys teem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

ja

koelbatterij in luchtbehandelingskast

nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling 1 recirculatie

geen terugregeling 7 recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

Uniec V2.2.15
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spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 750A

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

ja

fractie lucht via bypass

1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ven tila tiesysteem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Uniec V2.2.15
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Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (A^,) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie

> 700Xo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70oXo van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2!

FD

vertrekschakeling

5,0

304,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70oZo van rekenzone
armatuurafzuiging

ja

> 70oZo van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2]

Fq

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlich tingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie
armatuurafzuiging

> 70“Xo van rekenzone

ja

70“Zo van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m1

Fd

vertrekschakeling

5,0

92,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

Uniecv2.2.15
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oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > ĨOVo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2]

Fd

vertrekschakeling

5,0

92,00

0,90

Uniec v2.2.15
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Resultaten
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie)

EH;P

212.899 MJ
10.002 MJ

hulpenergie
warmtapwater (excl. hulpenergie)

EW;P

hulpenergie

14.259 MJ
0 MJ

koeling (excl. hulpenergie)

EC;P

0 MJ
0 MJ

hulpenergie
zomercomfort

ESC;P

bevochtiging

^hum;P

24.311 MJ

ventilatoren

EV;P

49.466 MJ

verlichting

^L;P

89.537 MJ

0 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp;el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pr;dei;el

0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte
totale verliesoppervlakte

^g;tot

770,00 m2
1.432,00 m2

A|S

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties

6.459 m3aeq

Elektriciteitsgebruik
18.806 kWh

gebouwgebonden installaties
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh
0 kWh

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

25.551 kWh

TOTAAL

CO,-emissie
COj-emissie

mco2

22.117 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie

520 MJ/m2

EP

karakteristiek energiegebruik

Eptot

400.475 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm;tot;nb

289.417 MJ

EptoťEP;adm;tot;nb

(Bouwbesluit)

1,39 -

Eptot1 EP;adm;tot;nb

(energielabel)

0,77 A++

energielabel nieuwbouw utiliteit

BENG indicatoren
85,1 kWh/m2

energiebehoefte

144,5 kWh/m2

primair energiegebruik

Uniec v2.2.15
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0 “/o

aandeel hernieuwbare energie

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen - Isolatie bestaande constructies

variant

Studie isolatie bestaande constructies

straat i huisnummer i toevoeging

Rosstraat 5

postcode i plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

21-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2]

open verbinding

80o7o regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H [ l

bijeenkomstfunctie overig

304,00

nee

nee

n.v.t.

20,00

9g;spec [drrP/sm2]
1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie
bijeenkomstfunctie overig

Afl [m2]
282,00

open verbinding
nee

ļ
8007o regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H t 3

nee

n.v.t.

20,00

9g;spec [drrP/sm2]
1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

nee

8007o regel aangesloten op gem. ruimte 0irlt;set;H ľl
nee

n.v.t.

20,00

qg;speC

[dm^sm2]

2,78

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

Uniec V2.2.15

nee

8007o regel aangesloten op gem. ruimte 0int;set;H n dg;spec [drrP/sm2]
nee

n.v.t.
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Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qs/;10;spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

I Eigenschappen infiltratie
Vm*ls

rekenzone

positie

dak en/of geveltype

Bijeenkomst BG

onderste verdieping

standaard geveltype

dv;10;spec
Per m2]
0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [VWm2K]

ggļ [-]

zonwering

beschaduwing

3,00

0,60

nee

minimale belem.

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

4,00

minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m 2-90o
Gevel bestaand

41,37

Raam 1 (2 stuks)

9,60

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

3,00

0,50

nee

minimale belem.

4,00

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw v)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste

Uniec v2.2.15
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Rc [rrPK/W]

U [Wm2K]

ggļ [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel 0 - buitenlucht, 0 - 57,7 m2-90o
Gevel bestaand

4,00

minimale belem.

4,00

minimale belem.

57,72

Gevel 0 - buitenlucht, 0 - 25,4 m2 -109 O
Gevel bestaand

13,31

raam daklicht (1 stuks)

12,04

3,00

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Zuid - buitenlucht, Z -122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem,

raam 6 (1 stuks)

1,40

6,00

0,50

nee

minimale belem.

4,00

90o

Gevel Noord - buitenlucht, N -122,7 m:
Gevel bestaand

109,64

minimale belem.

4,00

minimale belem.

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

minimale belem.

6,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [m2KM/]

U [VWm2K]

ggl [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

4,95

minimale belem.

4,00

Deur 1 (1 stuks)

12,20

1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

1,50

0,60

nee

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 900
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

minimale belem.

4,00

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z-11,4 m2- 90o
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v)

0,20 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N

Uniec V2.2.15
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A [m2]

Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

Rc [rrPK/W]

U [W/rrVK]

9gi H

zonwering

beschaduwing

toelichting

Oo

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 -

(O

constructie

Michel den Engelsman, Curvers raadgevende ingenieurs

4,00

minimale belem.
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -- 39,6 m12-90o
Gevel Nieuw

27,75

Raam 1 Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
1,71

0,60

nee

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m-'-900
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2 - 109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem.

6,00

minimale belem.

'Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m2 -90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarming- en warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

individueel cv-toestel, binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker

hoge temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse)

2 (CW 2)

type CV-ketel - verwarming

HR-107 ketel

type CV-ketel - warmtapwater

gasgestookt combitoestel HRww (67,5Vo)

aantal opwekkers

1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HŢ)

816 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH.nd an)

171.881 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH dis nren an)

209.043 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (Qw-dis-nren an)

9.625 MJ

opwekkingsrendement verwarming - CV ketel (r|H.gen)

0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - CV ketel (nW gen)

0,675

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

Rc

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

< 8m

Sc 2,5 itVK/W

afgifterendement (r|H.em)

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water ! water -t- lucht

koeltransport door

n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

Uniec V2.2.15
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individuele regeling verwarming

ja

geïsoleerde leidingen en kanalen

ja

distributierendement (nH.dls)

0,930

Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

> 3 meter

afgifterendement warmtapwater (nw-em)

0,800

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend

nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

ondergrens van de modulatie van de brander (mmin)

0,4

aantal toestellen met waakvlam

0

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Ventilatie
Balans ventilatie
Ven tila tiesys teem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

ja

koelbatterij in luchtbehandelingskast

nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling! recirculatie

geen terugregeling 7 recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

Uniec v2.2.15
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spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 7536

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

ja

fractie lucht via bypass

1.00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ven tila tiesys teem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Uniec V2.2.15
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Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie

> 70Vo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

[m2]

regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone

vertrekschakeling

5,0

304,00

Fd
0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

Ja

Kenmerken verlichtingssysteem

> 70o7a van rekenzone
> 70oA van verlichtingsvermogen

aanwezigheidsdetectie

Ja

armatuurafzuiging

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone t"2]

fd

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlichtingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

Ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie

> 7007o van rekenzone

Ja

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone t™2]

Fd

vertrekschakeling

5,0

92,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

Uniec v2.2.15
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oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 700Zo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

P„;Spec

vertrekschakeling

5,0

Uniec V2.2.15
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Resultaten
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie)

EH;P

hulpenergie

220.046 MJ
10.049 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie)

EW;P

14.259 MJ
0 MJ

hulpenergie
koeling (excl. hulpenergie)

0 MJ

EC;P

0 MJ

hulpenergie
zomercomfort

ESC;P

bevochtiging

^hum;P

22.280 MJ

ventilatoren

EV;P

49.466 MJ

verlichting

^L;P

89.537 MJ

0 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp;el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pr;dei;el

0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte
totale verliesoppervlakte

Ag;tot

770,00 m2
1.432,00 m2

A,s

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties

6.662 m3aeq

Elektriciteitsgebruik
18.591 kWh

gebouwgebonden installaties

6.745 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

0 kWh

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit
TOTAAL

25.336 kWh

CO,-emissie
C02-emissie

mdd2

22.357 kg

Energieprestatie
527 MJ/m2

specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

EPtot

405.638 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm;tot;nb

289.417 MJ

Epto.'EP;adm;tot;nb

(Bouwbesluit)

1,41 -

Eptot 1 Ep;adm;tot;nb

(energielabel)

0,78 A++

energielabel nieuwbouw utiliteit

BENG indicatoren
86,2 kWh/m2

energiebehoefte

146,3 kWh/m2

primair energiegebruik

Uniec v2.2.15
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aandeel hernieuwbare energie

0 “/o

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen" inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Uniec V2.2.15
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STUDIEBEREKENING

1,22

Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen
Studie warmtepomp ventilatie

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen

variant

Studie warmtepomp ventilatie

straat t huisnummer t toevoeging

Rosstraat 5

postcode 1 plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

21-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type plafond

type rekenzone

omschrijving

massa vloer

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1 ste N

> 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie overig 304,00

open verbinding

800Zo regel

aangesloten op gem. ruimte

Öint;set;H

nee

nee

n.v.t.

20,00

H

1,71

^gispee

[dnP/sm2]

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie overig 282,00

open verbinding

800Zo regel

aangesloten op gem. ruimte

0int;set;H H

qg;Spec [dmP/sm2]

EPC eis

nee

nee

n.v.t.

20,00

1,71

1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

open verbinding 800Zo regel aangesloten op gem. ruimte

0int;set;H

nee

n.v.t.

20,00

2,78

800Zo regel

aangesloten op gem. ruimte

0int;set;H ľl

dg;spec

nee

n.v.t.

20,00

2,78

nee

n

dg;spec

[dnP/sm2] EPC eis
1,10

I Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

Uniec V2.2.15
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Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qxt;10;spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

I Eigenschappen infiltratie
rekenzone

positie

dak en/of geveltype

dv;10;spec

Bijeenkomst BG

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

[dl^/S Per ^

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [rrŕK/W]

U [VWm2K]

gai [-]

zonwering

beschaduwing

3,00

0,60

nee

minimale belem.

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

1,50

minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m2 - 90o
Gevel bestaand

41,37

1,50

minimale belem.

Raam 1 (2 stuks)

9,60

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

3,00

0,50

nee

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw v)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste

Uniec V2.2.15
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A [m2]

constructie

Rc [m2KM/]

U [W/rrPK]

9gl H

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel O - buitenlucht, 0 - 57,7 m2-90o
Gevel bestaand

57,72

1,50

minimale belem.

Gevel 0 - buitenlucht, O - 25,4 m2 -109 o
Gevel bestaand

13,31

raam daklicht (1 stuks)

12,04

1,50

minimale belem.
3,00

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Zuid - buitenlucht, Z -122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

1,50
3,00

0,50

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

6,00

0,50

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -122,7 rrr

minimale belem.

90o

Gevel bestaand

109,64

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

minimale belem.

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [W/irŕK]

gg, [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z- 24,6 m2- 900
minimale belem.

Gevel Nieuw

4,95

Deur 1 (1 stuks)

12,20

4,00
1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

1,50

0,60

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

minimale belem.

4,00
nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z-11,4 m2 - 90o
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v)

0,20 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N

Uniec V2.2.15
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A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [Wm2K]

9gl H

zonwering

1,50

0,60

nee

beschaduwing

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevet Noord - buitenlucht, N -- 39,6 m12-90”
Gevel Nieuw

27,75

Raam t Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
1,71

0,60

nee

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m-’-900
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2m2-109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem.

6,00

minimale belem.

'Dak - buitenlucht, Z- 92,0 m2 -90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarmingsystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

warmtepomp

bron warmtepomp

buitenlucht

toestel - warmtepomp

Daikin VRF- REYQ8T - VRT regeling (ook bij koeling kiezen)

aantal warmtepompen

2

ontwerpaanvoertemperatuur

n.v.t.

energiefractie warmtepomp

1,000

type bijverwarming

gasgestookt toestel - binnen EPC begrenzing

type bijstooktoestel

HR-107 ketel

bijstooktoestel geïntegreerd

ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HŢ)

1.007 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QHndan)

200.425 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH-dis nren an)

127.558 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (rļH gen)

3,950

opwekkingsrendement - bijverwarming (Hh gen)

0,950

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

Rc

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

< 8m

a 2,5 rrPK/W

afgifterendement (r|H.em)

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

Uniec V2.2.15
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koeltransport door

water en tucht

geïsoleerde leidingen en kanalen

ja

distributierendement (r)H dis)

0,880

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 2
Opwekking
type opwekker

gasgestookt toestel

toepassingsklasse (CW-klasse)

4 (CW4, 5, 6)

toestel

gasgestookt combitoestel HRww (67,5Vo)

aantal toestellen

1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel

7.700 MJ

(QW;dis;nren;an)

opwekkingsrendement warmtapwater - gasgestookt (r|w.gen)

0,562

Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

s 3 meter

afgifterendement warmtapwater (Hw em)

1,000

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Ventilatie
Balans ventilatie
Ven tila tiesysteem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (f

1,00
)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

Uniec V2.2.15
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verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

ja

koelbatterÿ in luchtbehandelingskast

nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling I recirculatie

geen terugregeling ! recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 75Vo

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

ja

fractie lucht via bypass

1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ven tila tiesys teem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (f

)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

Uniec v2.2.15
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extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlichtingssysteem
veriichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70“Zo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70oZo van veriichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

[m2]

regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone

vertrekschakeling

5,0

304,00

fd
0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssys teem
veriichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Aday,) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70oZo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70oZo van veriichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

[m2]

Fd

regeling

Pn;spec [W/m2]

Azcne

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

Azone t™2]

Fd

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlichtingssys teem
veriichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70oZo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 700Zo van veriichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Uniec V2.2.15
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5,0

92,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 7007o van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec

vertrekschakeling

5,0

Uniec V2.2.15
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Resultaten
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie)

EH;P

hulpenergie

165.341 MJ
9.385 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie)

EW;P

hulpenergie

13.708 MJ
0 MJ

koeling (excl. hulpenergie)

EC;P

hulpenergie

0 MJ
0 MJ

zomercomfort

ESC;P

23.839 MJ

bevochtiging

^hum;P

ventilatoren

EV;P

49.466 MJ

verlichting

Eľ;P

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp;el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pr;dei;el

0 MJ

0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte

Ag;tot

totale verliesoppervlakte

A,s

770,00 m2
1.432,00 m2

Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties

390 m3aeq

Elektriciteitsgebruik
36.629 kWh

gebouwgebonden installaties
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh

TOTAAL

43.374 kWh

CO,-emissie
C02-emissie

mco2

21.383 kg

Energieprestatie
456 MJ/m2

specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

EPtot

351.277 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm;tot;nb

289.417 MJ

(Bouwbesluit)

1,22 -

Eptot/EP;adm;tūt;nb (energielabel)

0,67 -

energielabel nieuwbouw utiliteit

A++

WEP;adm;tct;nb

BENG indicatoren
97,1 kWh/m2

energiebehoefte

126,7 kWh/m2

primair energiegebruik

Uniec V2.2.15
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aandeel hernieuwbare energie

35 “/o

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen" (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen

VERKLARING

OPWEKKINGSRENDEMENT
RUIMTEVERWARMING EN KOELING DAIKIN
VRF SYSTEEM
RAPPORTNUMMER:

In
opdracht
van
Daikin
Airconditioning Netherlands B.V.
heeft TNO voor de functie
ruimteverwarming en koeling het
opwekkingsrendement bepaald
van het Daikin VRF systeem
voor gebruik in de NEN
7120:2014.
De hier gegeven waarden voor
ruimteverwarming
mogen
gebruikt worden in paragraaf
14.6.4; de hier gegeven waarden
voor koeling mogen worden
gebruikt in plaats van de
waarden die in paragraaf 17.5.4,
Tabel 17.6 worden gegeven.
Op de volgende pagina's worden
de opwekkingsrendementen van
de Daikin VRF units met
buitenlucht
als
warmtebron
gegeven.

TNO 2016 R11277/1
Opwekkingsrendement
ruimteverwarming en koeling van
het Daikin VRF systeem
Datum van afgifte November 2016

All rights reserved
No part of this publication may be reproduced
and/or published by print photoprint
microfilm or any other means without the
previous written consent of TNO In case this
report was drafted on instructions, the rights
and obligations of contracting parties are
subject to either the General Terms and
Conditions for commissions to TNO or the
relevant agreement concluded between the
contracting parties Submitting the report for
inspection to parties who have a direct
interest is permitted
©2016 TNO

Deze verklaring vervangt de
verklaring met datum van afgifte
Oktober 2016.
FABRIKANT:

ADRES:

Daikin Airconditioning Netherlands B.V.

Daikin Airconditioning Netherlands B.V.
Fascinatio Boulevard 562
2909 VA Capelle aan den IJssel

Daikin Airconditioning B.V.

www.daikin.nl
Daikin VRF; typen REYQ8T, REYQ10T,

email: vanveldhuizen.c@daikin.nl

REYQ12T, REYQ13T en REYQ14T

Ondertekening:
ļ

j

|

Goedgekeurd door:

Jļ. ŕ/rf

Ir. A.J. Kalkman

Ing. R.P. van den Berg

Projectleider

Research Manager

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, foto-kopie, microfilm of
op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van TNO
Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO. dan
wel de betreffende terzake tussen de partijen
gesloten overeenkomst
Het ter inzage geven van het TNO-rapport
aan direct belanghebbenden is toegestaan
©2016 TNO

innovation
for life
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VERKLARING
Oaikin VHF systeem

In Tabel 1 op de volgende pagina wordt het (jaargemiddelde)
opwekkingsrendement voor ruimteverwarming van de beschouwde Daìkin VRF
units gegeven voor twee waarden van Q;H;dis;nren;si voor een gebouw. De
waarde in de eerste regel geldt bij het door Daikin opgegeven ontwerp
verwarmingsvermogen, Pdesignh. De waarde in de tweede regel geldt bij het
tiende deel van het ontwerp verwarmingsvermogen. Voor een gegeven
Q;H;dis;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 1 kan middels lineaire
interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze waarde kan
gebruikt worden voor r|H;gen in sectie 14.6.4 van NEN 7120.
In Tabel 2 wordt het (jaargemiddelde) opwekkingsrendement voor koeling van
de beschouwde Daikin VRF units gegeven voor twee waarden van
Q;C;dis;nren;si voor een gebouw. De waarde in de eerste regel geldt bij het
door Daikin opgegeven ontwerp verwarmingsvermogen, Pdesignc. De waarde
in de tweede regel geldt bij het tiende deel van het ontwerp koelvermogen.
Voor een gegeven Q;C;dis;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 2 kan
middels lineaire interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze
waarde vervangt dan de forfaitaire waarde voor rļC;gen in Tabel 17.6 in sectie
17.5.4 van NEN 7120.
De ontwerpvermogens in de Tabellen 1 en 2 zijn niet groter dan de door de
units geleverde vermogens bij de ontwerpcondities voor verwarming en koeling.
Hierdoor is de energiefractie van de unit voor verwarming en koeling in NEN
7120 gelijk aan 1.
In Tabellen 1 en 2 worden de volgende symbolen gebruikt:
Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming
Het opwekkingsrendement voor koeling
Pdesignh:
Ontwerp verwarmingsvermogen (kW) bij ontwerp conditie
Tdesingh, zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesighnh
is de ontwerp conditie voor verwarmen (-10 SC buiten
luchttemperatuur bij gemiddeld klimaat en 20 5C binnen
luchttemperatuur).
Pdesignc:
Ontwerp koelvermogen (kW) bij ontwerp conditie Tdesingc,
zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesìghnc is de
ontwerp conditie voor koelen (35 8C buiten luchttemperatuur
en 27 9C binnen luchttemperatuur).
Q;H;dis;nren;si:De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
ruimteverwarming op jaarbasis door de niet-duurzame
opwekkers aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.
Q;C;dis;nren;si: De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
koeling op jaarbasis door de niet-duurzame opwekkers
aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.
rļH;gen-

rļC:gent-

Deze verklaring is lot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Leeghwaterstraat 44
2628 CA Delft
Postbus 6012
2600 JA Delft
T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl
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GELIJKWAARDIG HEIDS VER KLARING RUIMTEVERWARMING
Daikin VRF systeem

Tabel 1: Opwekkingsrendement ringen voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
gelijkwaardigheidsverklaring._________ __________ ___________
Unit

REYQ8T

REYQ10T

REYQ12T

Pdesignh

Q;H;dìs;nren;si

OHgen (VRT)

f*İH:gen (VRV)

(W)

(GJ)

-

-

19700

138.8

3.99

3.72

1970

13.9

3.58

3.38

28200

198.7

4.34

3.89

2820

19.9

26500

186.7

3.86
3.49

3.61
3.27

3.15
4.12

2.98
3.84

3.68
3.48
3.14

3.48
3.26
2.97

2650

18.7

REYQ13T

33800

238.2

3380

23.8

REYQ14T

32500

229.0

3250

22.9

Deze verklaring ts tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklanng geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Leeghwaterstraat 44
2628 CA Delft
Postbus 6012
2600 JA Delft
T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl
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KWALITEITSVERKLARING KOELING
Daikin VRF systeem

Tabel 2: Opwekkingsrendement negen voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
kwaliteitsverklaring.
_______________________ __________
Unit

REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T
REYQ13T
REYQ14T

Pdesignc

Q;C;dis;nren;si

(W)

(VRT)

negen (VRV)

(GJ)

-

-

22400

30.3

8.50

5.25

2240

3.0

6.83

4.73

28000

37.9

8.84

5.49

2800
33500
3350
36400
3640
40000

3.8
45.3

7.09
8.12

4.94
4.47

4.5
49.3
4.9
54.1
5.4

6.51
8.48
7.07

4.03
5.14

8.04
6.42

4.64

4000

HC;gen

4.66
4.18

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklanng geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Met betrekking tot de geldigheidstermijn van gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaringen heeft het

Leeghwaterstraat 44

College van BCRG het volgende standpunt ingenomen:

2628 CA Delft

Als er een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring is afgegeven is deze geldig totdat de
onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast.

Postbus 6012
2600 JA Delft

De fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgestelde verklanng.
jaarlijks dient hij een zogenaamde conformiteitsverklaring in te dienen bij BCRG

T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl

Het College is dus van mening dat er geen geldigheidsduur op de verklaring zelf hoeft te worden
opgenomen
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Uniec2-2

STUDIEBEREKENING

Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen
Gasloos

1,29

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen

variant

Gasloos

straat 1 huisnummer i toevoeging

Rosstraat 5

postcode i plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

21-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2]

open verbinding

80oZo regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H

bijeenkomstfunctie overig

304,00

nee

nee

n.v.t.

20,00

open verbinding

80oZo regel

aangesloten op gem. ruimte

®int;set;H [

nee

nee

n.v.t.

20,00

t

]

dgispec

[dmVsm2]

1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie overig 282,00

I

dg;spec

[dfĩŕ/sm2]

1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

open verbinding 8007o regel aangesloten op gem. ruimte 0intset.H n

dg;sPec

nee

2,78

nee

n.v.t.

20,00

[dm3Zsm2]

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 800Zo regel aangesloten op gem. ruimte 0int;set.H [0] qgspec [drrP/sm2]

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00 nee

Uniec V2.2.15
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Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie q,/;10;spec

nee

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

I Eigenschappen infiltratie
rekenzone

positie

dak en/of geveltype

dv;10;spec [dm3fe Per m2]

Bijeenkomst BG

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1ste

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1 ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [W/rrPK]

ggļ [-]

zonwering

beschaduwing

3,00

0,60

nee

minimale belem.

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

1,50

minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m 2 - 90o
Gevel bestaand

41,37

Raam 1 (2 stuks)

9,60

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

3,00

0,50

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z a 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw v)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste

Uniec V2.2.15
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A [m2]

constructie

Rc [rrPK/W]

U [W/rrŕK]

ggļ [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel O - buitenlucht, O - 57,7 m2-90o
Gevel bestaand

57,72

1,50

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel O - buitenlucht, O - 25,4 m2-109 o
Gevel bestaand

13,31

raam daklicht (1 stuks)

12,04

3,00

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Zuid - buitenlucht, Z -122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

6,00

0,50

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -122,7 m‘1 - 90o
Gevel bestaand

109,64

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 90o
Dak bestaand

304,00

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [W/rrPK]

gsl [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z- 24,6 m2- 90o
Gevel Nieuw

4,95

Deur 1 (1 stuks)

12,20

4,00
1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z-11,4 m2- 90o
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbwv)

0,20 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N
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A [m2]

Rc [m2KZW]

U [W/rrŕK]

ga, H

zonwering

1,50

0,60

nee

1,71

0,60

nee

beschaduwing

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z - 39,6 m2 - 90”
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 39,6 mi2 - 90o
Gevel Nieuw

27,75

Raam 1 Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m!-90o
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2- 1090
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem.

6,00

minimale belem.

'Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m‘ -90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarmingsystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

warmtepomp

bron warmtepomp

buitenlucht

toestel - warmtepomp

Daikin VRF- REYQ8T - VRT regeling (ook bij koeling kiezen)

aantal warmtepompen

3

ontwerpaanvoertemperatuur

n.v.t.

energiefractie warmtepomp

1,000

type bijverwarming

elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd

ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HŢ)

1.007 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH nd an)

200.425 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an)

85.039 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (r|H.gen)

3,800

opwekkingsrendement - bijverwarming (nHgen)

1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
I Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

< 8m

afgifterendement (nHem)

Rc
s- 2,5 m2KAZV

O

üem;avg

HlHiem

> 50 0

0,95

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water ! water 4- lucht

koeltransport door

water en lucht
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geïsoleerde leidingen en kanalen

ja

distributierendement

0,880

(Hh dis)

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 2
Opwekking
type opwekker

elektrische opwekker

toepassingsklasse (CW-klasse)

4 (CW 4, 5, 6)

toestel

elektroboiler (750A)

aantal toestellen

1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (Qw dis nren an)

7.700 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - elektr. boiler (Hw gen)

0,750

Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

s 3 meter

afgifterendement warmtapwater (nw-em)

1,000

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Ventilatie
Balans ventilatie
Ven tilatiesys teem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (frag)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

Uniec V2.2.15
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verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

ja

koelbatterij in luchtbehandelingskast

nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling I recirculatie

geen terugregeling Z recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 7596

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

ja

fractie lucht via bypass

1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1 ste

Mechanisch afzuiging
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom
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extra circulatie op ruimteniveau

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N
Verlichting

verlichting Bijeenkomst BG
Verlich tingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70oA van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2]

Fo

vertrekschakeling

5,0

304,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlich tingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 700Zo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging

nee

70o7o van verlichtingsvermogen

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

\one [m2]

Fd

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

Azone tm2]

fd

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlich tingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayļ) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie í 70Va van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Uniec V2.2.15
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5,0

92,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayt) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 700Zo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70oZo van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone tm2]

F0

vertrekschakeling

5,0

92,00

0,90
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Resultaten
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl. hulpenergie)

EH;P

171.868 MJ

EW;P

26.283 MJ

hulpenergie

10.899 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie)
hulpenergie

0 MJ

koeling (excl. hulpenergie)

0 MJ

EC;P

hulpenergie

0 MJ

zomercomfort

ESC;P

bevochtiging

^hum;P

ventilatoren

EV;P

49.466 MJ

verlichting

Eľ;P

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp;el

0 MJ

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pr;dei;el

0 MJ

23.839 MJ
0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte
totale verliesoppervlakte

770,00 m2

Ag;tot

1.432,00 m2

Als

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties

40.353 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh

op eigen perceel opgewekte Sí verbruikte elektriciteit

0 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh

TOTAAL

47.098 kWh

CO,-emissie
C02-emissie

22.793 kg

mco2

Energieprestatie
specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

Eptot

371.891 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm;tot;nb

289.417 MJ

Eptût 1

483 MJ/m2

EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)

1,29 -

(energielabel)

0,71 -

'

Eptot Ep;adm;tūt;nb

energielabel nieuwbouw utiliteit

A++

BENG indicatoren
97,1 kWh/m2

energiebehoefte
primair energiegebruik

134,2 kWh/m2
34 “/o

aandeel hernieuwbare energie

Het gebouw voldoet niet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
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Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen" inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen

VERKLARING

OPWEKKINGSRENDEMENT
RUIMTEVERWARMING EN KOELING DAIKIN
VRF SYSTEEM
RAPPORTNUMMER:

In
opdracht
van
Daikin
Airconditioning Netherlands B.V.
heeft TNO voor de functie
ruimteverwarming en koeling het
opwekkingsrendement bepaald
van het Daikin VRF systeem
voor gebruik in de NEN
7120:2014.
De hier gegeven waarden voor
ruimteverwarming
mogen
gebruikt worden in paragraaf
14.6.4; de hier gegeven waarden
voor koeling mogen worden
gebruikt in plaats van de
waarden die in paragraaf 17.5.4,
Tabel 17.6 worden gegeven.
Op de volgende pagina’s worden
de opwekkingsrendementen van
de Daikin VRF units met
buitenlucht
als
warmtebron
gegeven.

TNO 2016 R11277/1
Opwekkingsrendement
ruimteverwarming en koeling van
het Daikin VRF systeem
Datum van afgifte November 2016

All rights reserved
No part of this publication may be reproduced
and/or published by print photoprint,
microfilm or any other means without the
previous written consent of TNO In case this
report was drafted on instructions, the rights
and obligations of contracting parties are
subject to either the General Terms and
Conditions for commissions to TNO or the
relevant agreement concluded between the
contracting parties Submitting the report for
inspection to parties who have a direct
interest is permitted
©2016 TNO

Deze verklaring vervangt de
verklaring met datum van afgifte
Oktober 2016.
FABRIKANT:

ADRES:

Daikin Airconditioning Netherlands B.V.

Daikin Airconditioning Netherlands B.V.
Fascinatio Boulevard 562

LEVERANCIER:

2909 VA Capelle aan den IJssel

Daikin Airconditioning B.V.
www.daikin.nl
Daikin VRF; typen REYQ8T, REYQ10T,

email: vanveldhuizen.c@daikin.nl

REYQ12T, REYQ13T en REYQ14T

Ondertekening;

Goedgekeurd door:

}). ŕ /sf
Ir. A.J. Kalkman

Ing. R.P. van den Berg

Projectleider

Research Manager

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk. foto-kopie, microfilm of
op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van TNO
Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de Algemene
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VERKLARING
Oaikin VRF systeem

In Tabel 1 op de volgende pagina wordt het (jaargemiddelde)
opwekkingsrendement voor ruimteverwarming van de beschouwde Daikin VRF
units gegeven voor twee waarden van Q;H;dis;nren;si voor een gebouw. De
waarde in de eerste regel geldt bíj het door Daikin opgegeven ontwerp
verwarmingsvermogen, Pdesignh. De waarde in de tweede regel geldt bij het
tiende deel van het ontwerp verwarmingsvermogen. Voor een gegeven
Q;H;dis;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 1 kan middels lineaire
interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze waarde kan
gebruikt worden voor rļH;gen in sectie 14.6.4 van NEN 7120.
In Tabel 2 wordt het (jaargemiddelde) opwekkingsrendement voor koeling van
de beschouwde Daikin VRF units gegeven voor twee waarden van
Q;C;dis;nren;si voor een gebouw. De waarde in de eerste regel geldt bij het
door Daikin opgegeven ontwerp verwarmingsvermogen, Pdesignc. De waarde
in de tweede regel geldt bij het tiende deel van het ontwerp koelvermogen.
Voor een gegeven Q;C;dis;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 2 kan
middels lineaire interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze
waarde vervangt dan de forfaitaire waarde voor nC;gen in Tabel 17.6 in sectie
17.5.4 van NEN 7120.
De ontwerpvermogens in de Tabellen 1 en 2 zijn niet groter dan de door de
units geleverde vermogens bij de ontwerpcondities voor verwarming en koeling.
Hierdoor is de energiefractie van de unit voor verwarming en koeling in NEN
7120 gelijk aan 1.
In Tabellen 1 en 2 worden de volgende symbolen gebruikt:
Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming
HC:geniHet opwekkingsrendement voor koeling
Pdesignh:
Ontwerp verwarmingsvermogen (kW) bij ontwerp conditie
Tdesingh, zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesighnh
is de ontwerp conditie voor verwarmen (-10 aC buiten
luchttemperatuur bij gemiddeld klimaat en 20 aC binnen
luchttemperatuur).
Pdesignc:
Ontwerp koelvermogen (kW) bij ontwerp conditie Tdesingc,
zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesighnc is de
ontwerp conditie voor koelen (35 aC buiten luchttemperatuur
en 27 aC binnen luchttemperatuur).
Q;H;dis;nren;si: De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
ruimteverwarming op jaarbasis door de niet-duurzame
opwekkers aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.
Q;C;dis:nren;si: De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
koeling op jaarbasis door de niet-duurzame opwekkers
aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.
Hagen-

Deze verklanng is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklanng geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Leeghwaterstraat 44
2628 CA Delft
Postbus 6012
2600 JA Delft
T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl
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GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING RUIMTEVERWARMING
Daikm VRF systeem

Tabel 1: Opwekkingsrendement rļH:gen voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
gelijkwaardigheidsverklaring._________ __________ ___________
Unit

REYQ8T

REYQ10T

Pdesignh

Q;H;dís;nren;si

HH;gen (VRT)

Oh gan (VRV)

(W)

(GJ)

-

-

19700

138.8

3.99

3.72

1970

13.9

3.58

3.38

198.7

4.34

3.89

3.86
3.49

3.61
3.27

3.15
4.12

2.98
3.84

3.68
3.48
3.14

3.48
3.26
2.97

28200
2820

19.9

REYQ12T

26500

186.7

2650

18.7

REYQ13T

33800

238.2

3380

23.8

REYQ14T

32500

229.0

3250

22.9

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
ot een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklanng geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordeli|kheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Leeghwaterstraat 44
2628 CA Delft
Postbus 6012
2600 JA Deift
T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl
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KWALITEITSVERKLARING KOELING
Daikin VRF systeem

Tabel 2: Opwekkingsrendement ľ|C:g9„ voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
kwaliteitsverklaring.
___________________________________
Unit

Pdesignc

Q;C;dis;nren;si

degen (VRT)

HCgen (VRV)

(W)

(GJ)

-

-

REYQ8T

22400

30.3

8.50

5.25

2240

3.0

6.83

4.73

REYQ10T

28000

37.9

8.84

5.49

REYQ12T

2800
33500

3.8
45.3
4.5
49.3
4.9
54.1
5.4

7.09
8.12

4.94
4.47

6.51
8.48
7.07

4.03
5.14

REYQ13T
REYQ14T

3350
36400
3640
40000
4000

4.66
4.64

8.04
6.42

4.18

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Met betrekking tot de geldigheidstermijn van gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaringen heeft het

Leeghwaterstraat 44

College van BCRG het volgende standpunt ingenomen

2628 CA Delft

Als er een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring is afgegeven is deze geldig totdat de
onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast.

Postbus 6012
2600 JA Delft

De fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgestelde verklaring.
jaarlijks dient hij een zogenaamde conformiteitsverklanng in te dienen bij BCRG

T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl

Het College is dus van mening dat er geen geldigheidsduur op de verklaring zelf hoeft te worden
opgenomen
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Uniec2-2

STUDIEBEREKENING

Toeristenkerk Gulpen - Toeristenkerk Gulpen
Gasloos + PV

-0,04

Algemene gegevens
projectomschrijving

Toeristenkerk Gulpen

variant

Gasloos + PV

straat I huisnummer t toevoeging

Rosstraat 5

postcode I plaats

6271BG Gulpen

eigendom

Onbekend

bouwjaar

1975

renovatiejaar

2018

categorie

Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype

meerlaags gebouw

datum

21-06-2018

opmerkingen

Indeling gebouw
Eigenschappen rekenzones
type rekenzone

omschrijving

massa vloer

type plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1ste

> 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst BG N

» 400 kg/m2

gesloten plafond

verwarmde zone

Bijeenkomst 1 ste N

> 400 kg/m2

gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H

nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG
gebruiksfunctie

Ag [m2]

open verbinding

80oZo regel

aangesloten op gem. ruimte

0int;set;H

bijeenkomstfunctie overig

304,00

nee

nee

n.v.t.

20,00

open verbinding

80o7o regel

aangesloten op gem. ruimte

0int;set;H

nee

nee

n.v.t.

20,00

t l

9g;spec

[dnvVsm2]

1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste
gebruiksfunctie

Ag [m2]

bijeenkomstfunctie overig 282,00

H

9g;spec

[drrP/sm2]

1,71

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst BG N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

nee

8007o regel aangesloten op gem. ruimte 0|nt;set;H
nee

n.v.t.

20,00

[0]

qg;spec

[drrïVsm2]

2,78

EPC eis
1,10

Gebruiksfuncties per rekenzone Bijeenkomst 1ste N
gebruiksfunctie

Ag [m2] open verbinding 800Zo regel aangesloten op gem. ruimte

bijeenkomstfunctie kinderopvang 92,00

Uniec v2.2.15
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Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie

nee

t;10;spec

lengte van het gebouw

32,50 m

breedte van het gebouw

13,80 m

hoogte van het gebouw

8,00 m

I Eigenschappen infiltratie
rekenzone

positie

dak en/of geveltype

Bijeenkomst BG

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1 ste

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Bijeenkomst BG N

onderste verdieping

standaard geveltype

0,39 (forfaitair)

Bijeenkomst 1 ste N

bovenste verdieping

standaard geveltype

0,46 (forfaitair)

Per m2]

dv;10;spec

Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens
Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG
constructie

A [m2]

Rc [rrŕK/W]

U [Wm2K]

gg, [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel oost - buitenlucht, O - 26,0 m2 - 90o
Gevel bestaand

21,30

Deur 3 (1 stuks)

4,70

1,50

minimale belem.
3,00

0,60

nee

minimale belem.

Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 304,0 m2
Vloer bestaand

304,00

1,50

Vloer bestaand

131,61

1,50

gevel zuid - buitenlucht, Z - 77,9 m2 - 90o
Gevel bestaand

41,37

Raam 1 (2 stuks)

9,60

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 2 (3 stuks)

19,65

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 4 (1 stuks)

6,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Raam 3 (1 stuks)

1,28

3,00

0,50

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
Vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

75,50 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw.v)

0,30 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste

Uniec V2.2.15
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constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [W/rrPK]

ggl [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

gevel 0 - buitenlucht, 0 - 57,7m2-90a
Gevel bestaand

1,50

57,72

minimale belem.

Gevel 0 - buitenlucht, O - 25,4 m2-109 O
Gevel bestaand

13,31

raam daklicht (1 stuks)

12,04

1,50

minimale belem.
3,00

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Zuid - buitenlucht, Z -122,7 m2 - 90o
Gevel bestaand

112,27

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

raam 6 (1 stuks)

1,40

6,00

0,50

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N -122,7 nr!-90o
Gevel bestaand

109,64

Raam 7 (3 stuks)

9,00

3,00

0,50

nee

minimale belem.

Deur 2 (1 stuks)

4,03

3,40

0,00

nee

minimale belem.

1,50

minimale belem.

dak - buitenlucht, Z - 304,0 m2 - 900
Dak bestaand

304,00

1,50

minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst BG N
constructie

A [m2]

Rc [rrPK/W]

U [W/rrPK]

gg, [-]

zonwering

beschaduwing

toelichting

Gevel Zuid - buitenlucht, Z - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

4,95

Deur 1 (1 stuks)

12,20

1,42

0,60

nee

minimale belem.

Raam 5 (1 stuks)

7,40

1,50

0,60

nee

minimale belem.

minimale belem.

4,00

Gevel Noord - buitenlucht, N - 24,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

13,84

Raam 8a (1 stuks)

10,71

4,00

minimale belem.
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, Z-11,4 m2 - 90o
Gevel Nieuw

11,40

4,00

minimale belem.

vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3) - 92,0 m2
Vloer nieuw

92,00

3,50

Vloer bestaand

22,60

1,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
vloer - vloer onder mv; boven grond/spouw (z s 0,3)
gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)

4,00 m

omtrek van het vloerveld (P)

39,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbwu)

0,20 m

Transmissiegegevens rekenzone Bijeenkomst 1ste N
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A [m2]

Rc [m2KZW]

U [W/rrŕK]

9gi H

zonwering

beschaduwi ng

toelichting

gevel zuid - buitenlucht, Z- 39,6 m2 - 90o
Gevel Nieuw

25,95

Pui voorgevel (1 stuks)

13,60

4,00

minimale belem.
1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel Noord - buitenlucht, N - 39,6 mi2 - 90o
Gevel Nieuw

27,75

Raam 1 Deur 9 (1 stuks)

11,80

4,00

minimale belem.
1,71

0,60

nee

1,50

0,60

nee

minimale belem.

Gevel West - buitenlucht, W - 55,7 m ’-90o
Gevel Nieuw

45,72

Raam 8 (1 stuks)

10,00

4,00

minimale belem.
minimale belem.

Gevel west schuin - buitenlucht, W - 23,2 m2 - 109o
Gevel Nieuw

23,22

4,00

minimale belem.

6,00

minimale belem.

Dak - buitenlucht, Z - 92,0 m‘ -90o
Dak nieuw

92,00

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Verwarmingsystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker

warmtepomp

bron warmtepomp

buitenlucht

toestel - warmtepomp

Daikin VRF- REYQ8T - VRT regeling (ook bij koeling kiezen)

aantal warmtepompen

3

ontwerpaanvoertemperatuur

n.v.t.

energiefractie warmtepomp

1,000

type bijverwarming

elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd

ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT)

1.007 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH.ndan)

200.425 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH.djsnrenan)

85.039 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (nH gen)

3,800

opwekkingsrendement - bijverwarming (rļHgen)

1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming
I Type warmteafgifte
type warmteafgifte

positie

hoogte

radiator- en/of convectorverwarming

buitenwand

< 8m

afgifterendement (rļH em)

Rc
Sr 2,5 m2K7W

0
0em;avg

nH;em

> 50 0

0,95

0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming
warmtetransport door

water/ water + lucht

koeltransport door

water en lucht

Uniec V2.2.15
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geïsoleerde leidingen en kanalen

ja

distributierendement (rļHdis)

0,880

Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig

ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling

ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 2
Opwekking
type opwekker

elektrische opwekker

toepassingsklasse (CW-klasse)

4 (CW4, 5, 6)

toestel

elektroboiler (750A)

aantal toestellen

1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (Qw dis nren an)

7.700 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - elektr. boiler (Hw gen)

0,750

Kenmerken tapwatersysteem
gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem

770,00 m2

gemiddelde lengte uittapleidingen

s 3 meter

afgifterendement warmtapwater (rļw;em)

1,000

Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning

nee

Zonneboiler
zonneboiler

nee

Ventilatie
Balans ventilatie
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant

D3 C02-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

0,95

Kenmerken ventilatiesysteem
centrale luchtbehandelingskast aanwezig

Uniecv2.2.15
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verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast

ja

koelbatterij in luchtbehandelingskast

nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

terugregeling I recirculatie

geen terugregeling Z recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning
rendement warmteterugwinning forfaitair

tegenstroomwarmtewisselaar - aluminium - 7596

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

ja

fractie lucht via bypass

1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel

geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend

nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu)

1,0m

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau

nee

ventilatoren met constant-volumeregeling

nee

Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG
Bijeenkomst 1ste

Mechanisch afzuiging
Ventilatiesysteem
ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoeren mechanische afvoer

systeemvariant

C1 standaard

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)

1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)

1,32

Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend

nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)

nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

onbekend

Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte

ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte

ja

spuivoorziening

te openen ramen

Kenmerken ventilatoren
nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair

ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair)

gelijkstroom
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nee

extra circulatie op ruimteniveau
Aangesloten rekenzones
Bijeenkomst BG N
Bijeenkomst 1ste N

Zonnestroom
zonnestroom 1
LG Solar LG365Q1C-A5-- NeON R Black Frame - Apv^t, 73m2

type zonnestroompaneel
Zonnestroom eigenschappen
ventilatie

npanelen

oriëntatie

helling [0]

beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand

120

Z

45

minimale belemmering

Verlichting
verlichting Bijeenkomst BG
Verlich tingssys teem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 7ũ0Zo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2]

fd

vertrekschakeling

5,0

304,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > ĨOVo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone t"2]

Fq

vertrekschakeling

5,0

282,00

0,90

verlichting Bijeenkomst BG N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

Uniec v2.2.15
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oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 70aZo van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 7007o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone [m2]

F0

vertrekschakeling

5,0

92,00

0,90

verlichting Bijeenkomst 1ste N
Verlichtingssysteem
verlichtingsvermogen forfaitair

nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair

ja

Kenmerken verlichtingssysteem
aanwezigheidsdetectie > 700A van rekenzone

ja

armatuurafzuiging > 70o7o van verlichtingsvermogen

nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
regeling

Pn;spec [W/m2]

Azone

vertrekschakeling

5,0

92,00

Uniec V2.2.15
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Resultaten
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
verwarming (excl, hulpenergie)

171.868 MJ

hulpenergie

10.899 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie)

^W;P

hulpenergie

26.283 MJ
0 MJ

koeling (excl. hulpenergie)

^C;P

hulpenergie

0 MJ
0 MJ

zomercomfort

EsC;P

bevochtiging

^hum;P

ventilatoren

^V;P

49.466 MJ

verlichting

^L;P

89.537 MJ

geëxporteerde elektriciteit

^P;exp;el

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

^P;pr;us;el

in het gebied opgewekte elektriciteit

^P;pr;dei;el

23.839 MJ
0 MJ

0 MJ
384.344 MJ
0 MJ

Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte

^g;tot

totale verliesoppervlakte

Als

770,00 m2
1.432,00 m2

Elektriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties

40.353 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)

6.745 kWh

op eigen perceel opgewekte Si verbruikte elektriciteit

41.704 kWh

geëxporteerde electriciteit

0 kWh

TOTAAL

5.394 kWh

CO,-emissie
C02-emissie

mco2

-763 kg

Energieprestatie
specifieke energieprestatie

EP

karakteristiek energiegebruik

Eptot

-12.452 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik

^P;adm;tot;nb

289.417 MJ

-16 MJ/m2

,1 EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)

-0,04 -

Epto

WEP;adm;tot;nb

-0,02 -

(energielabel)

energielabel nieuwbouw utiliteit

A++++

BENG indicatoren
energiebehoefte

97,1 kWh/m2

primair energiegebruik

-1,8 kWh/m2

aandeel hernieuwbare energie

101 “/o

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec V2.2.15

Pagina 9/16

Printdatum: 21-6-2018 11:38

Toeristenkerk Gulpen

Michel den Engelsman, Curvers raadgevende ingenieurs

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen" (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen

VERKLARING

OPWEKKINGSRENDEMENT
RUIMTEVERWARMING EN KOELING DAIKIN
VRF SYSTEEM
RAPPORTNUMMER:

In
opdracht
van
Daikin
Airconditioning Netherlands B.V.
heeft TNO voor de functie
ruimteverwarming en koeling het
opwekkingsrendement bepaald
van het Daikin VRF systeem
voor gebruik in de NEN
7120:2014.
De hier gegeven waarden voor
ruimteverwarming
mogen
gebruikt worden in paragraaf
14.6.4; de hier gegeven waarden
voor koeling mogen worden
gebruikt in plaats van de
waarden die in paragraaf 17.5.4,
Tabel 17.6 worden gegeven.
Op de volgende pagina's worden
de opwekkingsrendementen van
de Daikin VRF units met
buitenlucht
als
warmtebron
gegeven.
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VERKLARING
Daikin VRF systeem

In Tabel 1 op de volgende pagina wordt het (jaargemiddelde)
opwekkingsrendement voor ruimteverwarming van de beschouwde Daikin VRF
units gegeven voor twee waarden van Q;H;dis;nren;si voor een gebouw. De
waarde in de eerste regel geldt bij het door Daikin opgegeven ontwerp
verwarmingsvermogen, Pdesignh. De waarde in de tweede regel geldt bij het
tiende deel van het ontwerp verwarmingsvermogen. Voor een gegeven
Q;H;dis;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 1 kan middels lineaire
interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze waarde kan
gebruikt worden voor qH;gen in sectie 14.6.4 van NEN 7120.
In Tabel 2 wordt het (jaargemiddelde) opwekkingsrendement voor koeling van
de beschouwde Daikin VRF units gegeven voor twee waarden van
Q;C;dis;nren;si voor een gebouw. De waarde in de eerste regel geldt bij het
door Daikin opgegeven ontwerp verwarmingsvermogen, Pdesignc. De waarde
ín de tweede regel geldt bij het tiende deel van het ontwerp koelvermogen.
Voor een gegeven Q;C;dls;nren;si tussen de twee waarden in Tabel 2 kan
middels lineaire interpolatie het opwekkingsrendement bepaald worden. Deze
waarde vervangt dan de forfaitaire waarde voor r|C;gen in Tabel 17.6 in sectie
17.5.4 van NEN 7120.
De ontwerpvermogens in de Tabellen 1 en 2 zijn niet groter dan de door de
units geleverde vermogens bij de ontwerpcondlties voor verwarming en koeling.
Hierdoor is de energíefractie van de unit voor verwarming en koeling in NEN
7120 gelijk aan 1.
In Tabellen 1 en 2 worden de volgende symbolen gebruikt:
Hhgen:
nc.geru'
Pdesignh:

Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming
Het opwekkingsrendement voor koeling
Ontwerp verwarmingsvermogen (kW) bij ontwerp conditie
Tdesingh, zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesighnh
is de ontwerp conditie voor verwarmen (-10 5C buiten
luchttemperatuur bij gemiddeld klimaat en 20 5C binnen
luchttemperatuur).
Pdesignc:
Ontwerp koelvermogen (kW) bij ontwerp conditie Tdesingc,
zoals opgegeven door fabrikant. Waarbij Tdesighnc is de
ontwerp conditie voor koelen (35 SC buiten luchttemperatuur
en 27 SC binnen luchttemperatuur).
Q;H;dis;nren;si: De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
ruimteverwarming op jaarbasis door de niet-duurzame
opwekkers aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.
Q;C;dis;nren;si: De hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie
koeling op jaarbasis door de niet-duurzame opwekkers
aangeleverd aan het distributiedeel van systeem si.

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
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GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING RUIMTEVERWARMING
Daikin VRF systeem

Tabel 1: Opwekkingsrendement nHgen voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
gelijkwaardigíieidsverklaring._________ __________ ___________
Unit

REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T
REYQ13T
REYQ14T

Pdesignh

Q;H;dis;nren;sì

(W)

(GJ)

-

-

138.8

3.99

3.72
3.38

19700

riHgen (VRT)

OH gen (VRV)

1970

13.9

3.58

28200

198.7

4.34

3.89

2820

19.9
186.7
18.7

3.86

3.61
3.27

26500
2650
33800
3380
32500
3250

238.2
23.8
229.0
22.9

3.49
3.15
4.12

2.98
3.84

3.68
3.48
3.14

3.48
3.26
2.97

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
o» een uitvoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
verantwoordelijkheid van de fabrikant
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KWALITEITSVERKLARING KOELING
Daikin VRF systeem

Tabel 2: Opwekkingsrendement rļC;gen voor VRT en VRV regeling voor utiliteit;
kwaliteitsverklaring.
_____________ __________ ___________
Unit

REYQ8T
REYQ10T

Pdesignc

HCgen

(VRT)

He gen (VRV)

(W)

(GJ)

-

-

22400

30.3

8.50

5.25

2240

3.0

6.83

4.73

28000

37.9

8.84

5.49

2800

3.8
45.3

7.09
8.12

4.94
4.47

4.5
49.3
4.9
54.1

6.51
8.48
7.07
8.04
6.42

4.03
5.14

REYQ12T

33500

REYQ13T

3350
36400

REYQ14T

Q;C;dis;nren;si

3640
40000
4000

5.4

4.66
4.64
4.18

Deze verklaring is tot stand gekomen door een
eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
eigenschappen van een exemplaar van een product
of een uivoering van een systeem Deze verklaring
geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
product of van andere uitvoeringen van systemen
Deze verklaring geeft geen oordeel over de
kwaliteitsborging van producten of systemen dit is de
verantwoordeliļkheid van de fabrikant

TNO.NL

Technical Sciences
Bezoekadres
Met betrekking tot de geldigheidstermijn van gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaringen heeft het

Leeghwaterstraat 44

College van BCRG het volgende standpunt ingenomen:

2628 CA Delft

Als er een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring is afgegeven is deze geldig totdat de
onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast.

Postbus 6012
2600 JA Delft

De fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgestelde verklaring.
jaarlijks dient hij een zogenaamde conformiteitsverklaring in te dienen bij BCRG

T 088 866 30 99
E arie.kalkman@tno.nl

Het College is dus van mening dat er geen geldigheidsduur op de verklaring zelf hoeft te worden
opgenomen
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Codering:
Betreft
Toepassing:
Fabrikant/leverancier:
Type:
Ingangsdatum verklaring

Michel den Engelsman, Curvers raadgevende ingenieurs

20160885GKPVUW
Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Solarclarity BV
Zonnepanelen
23-12-2016
8-06-2017 S 15-09-2017 í 22-09-2017 uitgebreid met nieuwe
panelen, zie hieronder

Geldigheidsduur verklaring

PV-paneel

PV-paneel DENIM SC R | P265WW-60-4
PV-paneel DENIM SC R ļ M280BB-60-4

Afmeting 1 paneel
(Ixb)

Piekvermogen
per m2 paneel
[Wp/m2]

Datum toevoegen

1650x992 mm
Oppervlakte
1,64 m2

160

23-12-2016

170

23-12-2016

160

23-12-2016

165

23-12-2016

175

23-12-2016

135

23-12-2016

140

23-12-2016

130

23-12-2016

175

23-12-2016

175

08-06-2017

180

08-06-2017

175

08-06-2017

175

08-06-2017

185

08-06-2017

190

08-06-2017

165

08-06-2017

170

08-06-2017

170

08-06-2017

PV-paneel Phono Solar PS265PSE-20/U
PV-paneel Phono Solar 270MBBSE-20/U

1640x992 mm
Oppervlakte
1,63 m2

PV-paneel Phono Solar 285MBB-20/U
PV-paneel Solar Frontier SF170-S
PV-paneel Solar Frontier SF175-S
PV-paneel Avancis PowerMax 3.5 140
PV-paneel Trina Solar TSM
290DD05A.08(H)
PV-paneel DENIM SC R I M290BB-60
PV-paneel DENIM SC R I M300WB-60

PV-paneel Trina Solar TSM-290 DD05A.05
PV-paneel LGE
LG300S1C-A5 - MonoX Plus
PV-paneel LGE LG320N1K-A5 - Neon 2
PV-paneel LGE LG330N1C-A5 - Neon 2
PV-paneel
REC REC280TP2 BLK2 Twinpeak 2
PV-paneel REC REC285TP2 Twinpeak 2

1257x977 mm
Oppervlakte
1.23 m2
1587x 664 mm
Oppervlakte
1.05 m2
1650x992 mm
Oppervlakte
1,64 m2
1650x992 mm
Oppervlakte
1.64 m2
1650x992 mm
Oppervlakte
1.64 m2
1640x1000 mm
Oppervlakte
1.64 m2

1675x997 mm
Oppervlakte
1,67 m2

PV-paneel REC REC290TP2 Twinpeak 2

Vervolg zie volgende bladzijde

Bureau Cbntrole en Rsgistratie Gelijkwaardígheidsverklaringen
www.bcrg.nl
infotāttcrg.nl
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PV-paneel

Michel den Engelsman, Curvers raadgevende ingenieurs

Afmeting 1 paneel
(Ixb)

PV-paneel AUO Sunforte PM096BW0-327
PV-paneel BenQ Sunforte PM096B00-327
PV-paneel BenQ Sunforte PM096B00-330

1559x 1046 mm
Oppervlakte
1,63 m2

Piekvermogen
per m2 paneel
[Wp/m2]

Datum toevoegen

200

15-09-2017

200
200

PV-paneel BenQ Sunforte PM096B00-335

205

PV-paneel BenQ SunVivo PM060MB2-275

165

PV-paneel BenQ SunVivo PM060MB2-280

170

PV-paneel BenQ SunVivo PM060MB2-290
PV-paneel AUO/BenQ SunVivo
PM060MW2-300
PV-paneel AUO/BenQ SunPrìmo
PM060PW1-265
PV-paneel AUO/BenQ Sun Primo
PM060PW1-270
PV-paneel AUO/BenQ SunPrimo
PM060PW0-270
PV-paneel Trina TSM-270 PD05A - Poly 4BB
PV-paneel Trina TSM-275 PD05A - Poly 4BB
PV-paneel LG Solar - 365Q1C-A5 - NeON R
- Black Frame
PV-paneel DENIM - SC R | Mono 300 Black
Frame - 4BB
PV-paneel DENIM - SC R | Mono 290 Black
Frame - glass glass - 4BB
PV-paneel LG Solar - 330N1C-A5 - NeON2 Black Frame
PV-paneel LG Solar - 320N1K-A5 - NeON2
All Black
PV-paneel Phono Solar - Poly - PS270P20/U
PV-paneel LG315N1C-G4
PV-paneel LG320N1C-G4

175
1640x992 mm
Oppervlakte
1.63 m2

180
160
165
165

1650x992 mm
Oppervlakte
1.64 m2
1700x1016 mm
Oppervlakte
1,73 m2

160
165

15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017

210
15-09-2017

1650x992 mm
Oppervlakte
1,64 m2

180

1686x1016 mm
Oppervlakte
1,69 m2

190

22-09-2017

185

22-09-2017

165

22-09-2017

190

22-09-2017

195

22-09-2017

1640x992 mm
Oppervlakte
1.63 m2
1640x1000 mm
Oppervlakte
1,64 m2

175

15-09-2017

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan
worden dat het betreffende PV -paneel is toegepast,__________________________________

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen
www.bcrg.nl
info@icrg.nl

Uniec V2.2.15

Pagina 16/16

Disclaimer zie: www.bcrg.nl

Printdatum: 21-6-2018 11:38

