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Agenda 

•Energielabel woningbouw anno 2015 
 

•Energieverbruik terugdringen in woningen 
 

•Oplossingen AWB GeniaAir 
 

•Praktijkvoorbeeld en resultaten 
 

•Technisch Project Advies 
 
 

 
 



Energielabel 2015 
Koopwoningen  

Voor particuliere woningeigenaren geldt het vereenvoudigd Energielabel 
 
•Iedere woningeigenaar krijgt brief met een voorlopig Energielabel (niet rechtsgeldig) 

 
•Over te zetten in definitief Energielabel door erkend deskundige op basis van 

aangeleverde bewijslast. 
 

•Label op basis van 10 – 15 vragen. 
 

•Energielabel in letters A t/m G (7 categorieën) 

Koopwoningen: 7 label categorieën 

Energielabel 2015 
Huurwoningen  

•Het “Nader voorschrift” berekend geen Energielabel maar een Energie-index. 
 

•Energie-Index in cijfers (9 categorieën) (let op: index is niet gelijk aan oude rekenmethode). 
 

•Energie-Index wordt gebruikt voor bepalen WWS categorie (WWS). 

Huurwoningen: Energie-Index weergegeven in cijfers 

oude methode 

nieuwe methode 



Energieconvenant voor corporatiesector 
Woonbond en Aedes 

•Gemiddelde Energie-Index 1,25 voor totale huurwoningvoorraad in 2020  
 
•20% besparing gasverbruik in 2008-2018 

 
•Woonlastenwaarborg 

 
•Energie-Index in woningwaarderingstelsel 

 
 

Huurders krijgen meer inzicht in energetische kwaliteit van hun woning. 
Verhuurders kunnen energiebesparing een plek geven in strategisch voorraadbeleid. 

kliihi

Woningvoorraad in kaart brengen en werken naar oplossingen 

De hele bouwketen met haar leveranciers en de bewoners spelen een hele grote rol. 

    



Bouwkundige schil - technische installatie 

Terugdringen energievraag – Duurzame energie inzetten – Efficiency verbeteren 

Terugdringen energieverbruik start met trias-energetica 

De oplossing: Het GeniaAir systeem 

GeniaAir lucht/water warmtepomp voor All-Electric en Hybrid oplossingen 

   GeniaAir All-Electric    GeniaAir Hybrid 

De GeniaAir lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie- en nieuwbouw 



De oplossing: Het GeniaAir systeem 

GeniaAir lucht/water warmtepomp voor All-Electric en Hybrid oplossingen 

Flexibel – Weinig ruimte benodigd – Geen kanalen 

Het GeniaAir systeem 

GeniaAir warmtepomp: Opwekkingsrendement NEN 7120 COPverw  tot 5,53 

Kwaliteitsverklaring 



 Verwarming, warmtapwater en koeling door luchtwater warmtepomp 

Het GeniaAir All-Electric 

Verwarming / koeling door warmtepomp - Warmtapwater door ThermoMaster C-XV  

Het GeniaAir Hybrid systeem 

ThermoMaster C-XV 



Project voorbeeld  

Doetinchem – Renovatie naar passiefhuis rijwoningen   

Project voorbeeld  

Bilgaard - Nieuwbouw 88 luxe duurzame  appartementen  



Het resultaat 

•80 - 90% van de energiebehoefte wordt gedekt door de warmtepomp 
 

•Reductie op primaire energie en CO2 tot wel 40% 
•Besparing op energiekosten tot wel 35% 

 
•Energie Index / labelverbetering mogelijk met: 

•minimaal 1 stap 
•in de meeste gevallen 2 stappen 
•en soms zelfs drie stappen 

 
 
Waarden en berekeningen sterk afhankelijk van woningoppervlak en de 
beginsituatie m.b.t. isolatie, warmte opwekkers, etc. 

 

Rekenvoorbeeld: Tussenwoning 

Uitgangspositie 
•Bouwjaar 1982 

•Energie-Index EI 2,03 

•Woonoppervlak 124,3 m2 

•VR-ketel (hoog temp.) 
 

Resultaat 

Gasverbruik 
[m3/jaar] 

Elek. verbruik 
[kWh/jaar] 

Energiebesparing [%] CO2 – uitstoot 
[kg/jaar] 

Energie Index 

Huidig 2088 1595 - 4773 2,03 

GeniaAir Hybrid 445 3934 39,9 2908 (-39,1%) 1,39 

Aan deze rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend 

Energie-Index gaat met 0,64 omlaag door toepassing GeniaAir Hybrid. (2 stappen) 



Voordelen GeniaAir systeem 

•Label verbetering (vaak 2 stappen); energiekosten besparing (tot 35%) 
•Opwekkingsrendement verwarming COPverw tot 5,53  Inverter techniek met modulerende compressor 

•Zeer flexibel: meerdere plaatsingsmogelijkheden 
•Buitenlucht als bron: geen bronboring  
•Zeer geschikt voor renovatie 
•Geen extra installatieruimte of schachtruimte 
•Dé oplossing voor gestapelde bouw 
•Geen F-gassen verordening 
•Gecoate wisselaar: onderhoudsarm / zeelucht bestendig 
•Comfortsysteem: CV, warmtapwater en topkoeling 

 
•Te combineren met: 

•Vloerverwarming 
•Radiatoren  

Technisch Project Advies 

•Beoordeling van huidige / nieuwe situatie op locatie  

 

•Uitgebreid advies, tekening, schema, etc.  

 

•Toetsing van EPC 

 

•Beoordeling rookgassystemen, opstellingsruimte, installatie. 

 
 

Neem contact op met TPA wat AWB voor uw project kan betekenen! 

Projectbegeleiding van ontwerp tot nazorg 



Bezoek AWB op de Energiebeurs Hal 5, stand D026 

Bedankt voor uw aandacht. 


