
 

WAN informatieblad EPA maatwerkadvies  © 2020 Woning Advies Nederland 

WAN – INFORMATIEBLAD EPA MAATWERKADVIES 
 

WAT IS EEN EPA MAATWERKADVIES? 
 
 

Een Energie-Index (energielabel) geeft informatie over het energieverbruik van een pand. Maar hoe 
kun je ervoor zorgen dat dit label beter wordt, en dus dat de woning minder energie verbruikt? Dat 
wordt gemakkelijk inzichtelijk door het laten opstellen van een EPA (EnergiePrestatieAdvies) 
maatwerkadvies. In een dergelijk advies vindt je een overzicht met energiebesparende maatregelen, 
de kosten en de besparingen die dit met zich mee brengt. Hierdoor is in één oogopslag zichtbaar welke 
maatregelen voor welke besparingen zorgen. 
 

HOE WORDT HET MAATWERKADVIES OPGESTELD? 
 

Woning Advies Nederland combineert het opstellen van een verbeterrapport met de opname van het 
energielabel van de woning. Een gecertificeerde adviseur bezoekt het pand en maakt een uitgebreide 
opname van zowel de binnen- als buitenzijde van de woning, inclusief foto’s. Er wordt onder meer 
gekeken naar de oppervlakte van de woning, de isolatie in gevel, muren en dak, de beglazing en allerlei 
andere aspecten.  
 
Doordat WAN alle opnames op een tablet doet, worden de gegevens direct en veilig doorgestuurd 
naar onze adviseurs op kantoor. Deze gegevens worden vervolgens eerst gecontroleerd en daarna 
verwerkt. Na het vaststellen van het energielabel bekijkt de adviseur welke maatregelen voor welke 
energiebesparing kunnen zorgen. Al deze informatie wordt in één overzichtelijk rapport, het 
maatwerkadvies verwerkt. 
 

WAAROM KIES IK VOOR EEN MAATWERKADVIES? 
 

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-
maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op 
huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming.  
 
Een EPA maatwerkadvies geeft: 

- een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw 
- inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen 
- inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen 
- inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen 
 

WAT KAN WAN VOOR MIJ BETEKENEN BIJ EEN EPA MAATWERKADVIES? 
 

Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het opstellen van energielabels en bijbehorende 
maatwerkadviezen. Kwaliteit is waar het bij ons om draait. Daarom worden al onze opnames en 
rapportages door twee adviseurs bekeken.  
 

Woning Advies Nederland kan zowel voor particulieren als voor aannemers, corporaties en andere 
bedrijven EPA maatwerkadviezen opstellen. Per woning, of meer algemeen per gebouw of complex. 
Meer weten? Neem contact met ons op via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl. 
 


