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WAN – INFORMATIEBLAD EPA-U 
 

INFORMATIE OVER DE EPA-U 
 
 

Het EPA-U energielabel is hét label voor gebouwen zonder woonbestemming. Deze gebouwen worden 
utiliteitsgebouwen genoemd, bijvoorbeeld winkel-, school- en kantoorpanden. Een EPA-U is verplicht 
voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen, bij verkoop en verhuur. Het 
energielabel moet worden overhandigd aan de nieuwe huurder of eigenaar. Het label van een 
utiliteitsgebouw kan worden opgenomen en afgemeld door een erkend EPA-U adviseur. Woning 
Advies Nederland is zo’n erkende EPA-U adviseur. 
 

VERPLICHT LABEL C VOOR KANTOORPANDEN 
 

Het EPA-U energielabel geeft inzicht in de energie-index van een utiliteitsgebouw. De energie-index 
vertelt hoe de werkelijke energieprestatie van een utiliteitsgebouw eruit ziet. Vanaf januari 2023 zijn 
eigenaren en verhuurders van kantoorpanden verplicht om minstens label C te hebben. Dit betekent 
een EI (energie-index) van 1,3 of beter. Indien een kantoorpand niet voldoet aan de eisen, dan mag 
het pand per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. 
 

VERBETERING VAN HET LABEL 
 

Indien uw kantoor een energielabel D, E, F of G heeft kunt u vaak, zonder al te veel bouwkundige 
ingrepen, op relatief eenvoudige wijze een label C behalen. Hiervoor kunt u maatwerkadvies inwinnen 
bij Woning Advies Nederland. Als u van plan bent om verbetermaatregelen uit te voeren voor het 
behalen van een betere energie-index komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Wij ontzorgen u 
hierin en kunnen een (eventuele) subsidie voor u aanvragen bij de RVO. 
 

DE EPA-U EN WAN 
 

De overheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Daarom is het belangrijk 
om op dit moment verbetermaatregelen uit te voeren ten goede van de energie-index. Woning Advies 
Nederland heeft gecertificeerde adviseurs in dienst die de EPA-U van uw utiliteitsgebouw kunnen 
opnemen. Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie omtrent het opnemen van 
een EPA-U en advies voor uw utiliteitsgebouw? Neem contact met ons op via 0345-729000 of 
info@woningadviesnederland.nl. 
 


