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Bewonershandleiding 
 Woningen met EnergiePrestatieVergoeding



Introductie

De Nederlandse overheid wil graag dat vanaf 2020 nieuwe woningen energie-

neutraal zijn. Woningen met een EnergiePrestatieVergoeding (EPV) gaan nog 

verder. Die wekken namelijk ook nog de huishoudelijke elektriciteit zelf op. 

Wonen in een EPV-woning voelt allereerst heel comfortabel. De uitstekende 

isolatie houdt de buitentemperatuur goed buiten. Dat betekent dat uw 

woning in de winter aangenaam warm is en in de zomer juist koel blijft. 

De installaties voor ventilatie, verwarming en koeling zorgen daar ook 

voor. Bovendien voorkomt de goede isolatie grotendeels dat geluiden van 

buitenaf uw huis binnendringen.

De zonnepanelen op de woning wekken genoeg elektriciteit op om bij 

normaal gebruik het energieverbruik van de woning te compenseren. 

Inclusief het huishoudelijk verbruik. Wel zo fijn aangezien de energieprijzen 

de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn.

U betaalt aan uw verhuurder een vast bedrag per maand, de Energie-

PrestatieVergoeding. Wat betekent dat voor u? In deze handleiding leggen 

wij uit wat de EPV precies inhoudt en hoe u optimaal gebruik maakt van 

uw zuinige woning. Wij leggen uit wat de “Energiebundel” betekent en hoe 

u de installaties in uw woning het beste kunt gebruiken.
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Wat is de EPV?

EPV staat voor EnergiePrestatieVergoeding. Het is een vergoeding die u 

aan uw verhuurder betaalt voor een zeer zuinige woning die voldoende 

elektriciteit opwekt. De EPV komt bovenop de huur. In ruil daarvoor krijgt 

u een veel lagere energierekening.

De EPV-woning is aangesloten op het elektriciteitsnet en heeft geen gas-

aansluiting. De zonnepanelen wekken genoeg elektriciteit op om het huis 

te verwarmen, voor het warm water, voor de ventilatie en voor de koeling. 

En dan is er ook nog voldoende over voor een gemiddeld huishoudelijk 

verbruik, bijvoorbeeld de wasmachine, de verlichting en de televisie. 

Het verbruik waarmee we rekening houden staat in de EPV wetgeving en kan 

per woning anders zijn. De exacte gegevens staan in de EPV overeenkomst 

met uw verhuurder.
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Wat is de Energiebundel?

De elektriciteit die de zonnepanelen jaarlijks opwekken noemen we de 

“Energiebundel”. Die energiebundel, uitgedrukt in kWh, is voldoende voor 

het berekende elektriciteitsverbruik van uw woning. 

De energiebundel gaat uit van gemiddelden en van standaard bewonersgedrag. 

Het werkelijk elektriciteitsverbruik kan daarom anders zijn dan uw bundel. 

Bijvoorbeeld als u meer of minder warm water gebruikt dan gemiddeld, of 

als u de thermostaat anders instelt. Ook zal er verschil zijn tussen een zon-

nig jaar en een jaar met een strenge winter. 

Het verschil tussen de Energiebundel en het werkelijk energieverbruik 

wordt door uw elektriciteitsleverancier in rekening gebracht. Of, als u 

minder gebuikt dan uw bundel, terugbetaald.
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Heb ik dan geen elektriciteitsaansluiting meer 
nodig?

Ook een EPV-woning heeft nog een aansluiting op het elektriciteitsnet. In 

de zomer wekken de zonnepanelen meer elektriciteit op dan de woning 

verbruikt. U levert dan elektriciteit aan het elektriciteitsnet. In de winter 

verbruikt de woning juist meer energie dan wordt opgewekt. Dit verschil is 

goed te zien in de twee figuren die hieronder staan. In het linker plaatje 

wordt per maand aangegeven hoeveel energie er door de zonnepanelen 

wordt opgewekt. In het rechter plaatje staat aangegeven hoeveel energie 

er per maand gebruikt wordt.

Bij een EPV-woning bent u dus nog steeds aangesloten op het elektriciteits-

net. U kunt uw eigen energieleverancier kiezen. 

Een EPV-woning heeft, in theorie, aan het eind van het jaar evenveel energie 

opgewekt als is verbruikt. Het werkelijk verbruik en uw werkelijke energie-

rekening hangen af van de manier waarop u de apparatuur in huis gebruikt. 

Ook het verbruik van warm water en de ingestelde temperatuur voor ver-

warmen hebben invloed op uw uiteindelijke energierekening.

Opbrengst zonnepanelen Verbruik woning

Geschatte verdeling opbrengst
Gedurende het jaar

jan janfeb febmrt mrtapr aprmei meijun junjul julaug augsep sepokt oktnov novdec dec
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Wat krijg ik dan precies?

U krijgt een zeer energiezuinige woning, én een energiebundel voor de 

installaties en het huishoudelijk verbruik. Om voor de energiebundel een 

energieprestatievergoeding te mogen vragen heeft de overheid regels op-

gesteld waar de woningen en de installaties aan moeten voldoen. Bijvoor-

beeld eisen aan de energie die nodig is voor verwarmen. We noemen dit 

de warmtevraag van uw woning. Uw woning heeft een warmtevraag van 

minder dan 30kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar. Dat 

is erg laag vergeleken met andere woningen. Dit komt door het toepassen 

van materialen die uw woning zeer goed isoleren. 

In de woning zijn zuinige installaties aangebracht voor verwarmen, warm 

water, verse lucht en wellicht ook voor koeling. In uw woning produceren 

de zonnepanelen jaarlijks de energie die u nodigt hebt voor verwarming, 

voor warm tapwater, de overige installaties en voor uw huishoudelijke 

apparatuur. Bij de berekening van de hoeveelheid energie die nodig is om 

de woning te verwarmen en voor warm water, gaat de EPV-wetgeving uit 

van een standaard jaar en van standaard gebruik. 
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Ook  voor het gebruik van warm water gaat de wet uit van een standaard 

verbruik. Het warm water wordt opgewekt door de warmtepomp in uw 

woning. 

Verder hebt u natuurlijk elektriciteit nodig voor huishoudelijk gebruik. 

Volgens de wet is dat 26 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per 

jaar. Daarbij geldt een minimum van 1800 kWh en een maximum van 2600 

kWh. Het aantal zonnepanelen op uw woning is daarop gebaseerd.
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Onderhoud

Het systeem van Klimaatgarant is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk. 

De thermostaat in de woonkamer geeft aan als er iets met de verwarming 

of het warm water aan de hand is. In de handleiding van de thermostaat 

vindt u meer informatie over het gebruik ervan.

De zonnepanelen op uw woning zijn aangesloten op het elektricitetsnet 

via een omvormer. Op de omvormer kunt u overdag aflezen wat de zon-

nepanelen opwekken. Bij een storing op de omvormer, of als de omvormer 

overdag niet inschakelt, moet u dat zo snel mogelijk doorgeven. In de 

handleiding van de omvormer vindt u meer informatie.

De kosten voor het onderhoud zijn inbegrepen in de huur of de EPV.

Omvormer

Thermostaat
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Monitoring en rapportage

De goede werking van de apparatuur bewaken wij op afstand. Bijvoorbeeld 

de door de zonnepanelen opgewekte energie en de energie die de warmte-

pomp en de ventilatie gebruiken voor het klimaat in huis en voor het warm 

water. Daarnaast krijgen we regelmatig gegevens uit de warmtepomp over 

onder meer de bedrijfstoestand. Zo kunnen we de kwaliteit van de instal-

laties op afstand bewaken.

U ontvangt jaarlijks een overzicht van de werkelijk opgewekte duurzame 

energie en de verbruikte elektriciteit voor verwarmen, koelen, warm water 

en ventilatie. U krijgt via de web-portal van IthoDaalderop toegang tot 

gegevens uit uw eigen woning. Daarnaast kunnen we het huishoudelijk 

verbruik laten zien als we van u toestemming krijgen om de gegevens van 

de slimme meter uit te lezen. Aan de hand van de gegevens uit onder 

meer de warmtepomp kunnen wij een advies geven over het gebruik van 

de installaties.
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Wat betaal ik en aan wie?

Voor de energiebundel betaalt u een vaste vergoeding aan de verhuurder, 

de EPV. Deze energieprestatievergoeding kan jaarlijks worden verhoogd op 

basis van de inflatie. U hebt met deze vergoeding minder last van sterke 

stijgingen in de prijzen voor olie en gas. Verhoging van de energieprestatie-

vergoeding is gebaseerd op de algemene inflatie.

Daarnaast betaalt u  maandelijks een voorschotnota aan uw energie-

leverancier. Jaarlijks krijgt u daar een afrekening van. Heeft u meer gebruikt 

dan de energiebundel, dan betaalt u daarvoor een vergoeding aan het 

elektriciteitsbedrijf. Heeft u minder verbruikt dan de energiebundel dan 

ontvangt u hiervoor een vergoeding van het elektriciteitsbedrijf.

Naast het verbruik betaalt u vastrecht en andere kosten voor de aansluiting 

aan uw energieleverancier. Op dit moment (2018) krijgt u van de overheid

een ‘teruggave energiebelasting’. Dat is een vast bedrag per jaar. Uw 

energieleverancier verwerkt dit automatisch in uw voorschotnota en in de 

jaarafrekening. 
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Hoe zorg ik voor een lage energierekening?

U huurt een zeer energiezuinige woning. Bij normaal gebruik is het energie-

verbruik voor de verwarming, het koelen, het warm water en de ventilatie 

al heel laag. De zonnepanelen leveren dan ook nog extra elektriciteit op 

voor bijvoorbeeld de wasmachine en de verlichting. 

Als bewoner wilt u natuurlijk liever niet boven de energiebundel uit komen. 

U kunt uw energierekening zelf nog verder verlagen door de thermostaat 

in de woonkamer iets lager te zetten, door korter te douchen en door de 

ramen alleen open te zetten om eventjes te luchten. Daarnaast kunt u met 

LED verlichting, een LED-televisie en zuinige keukenapparatuur ook nog 

energie besparen. Let daarvoor in de winkel op het energielabel, dit laat 

zien hoe energiezuinig een apparaat is. Een koelkast met een label A+++ 

is misschien duurder dan een label B koelkast, maar op de lange termijn 

scheelt het veel energie en dus geld. Het voordeel van de energiebesparing 

ziet u in uw eigen portemonnee. En wist u dat oude koelkasten en vriezers 

veel meer energie verbruiken dan een nieuwe?
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Uw woning wijzigen

Een EPV-woning is zorgvuldig ontworpen en gebouwd om aan de garanties 

te kunnen voldoen. Bij wijzigingen aan de woning vervalt de energieprestatie 

garantie. Ook mag u natuurlijk zelf niet klussen aan de verwarmings-

installatie, de zonnepanelen, of aan het ventilatiesysteem.

Wanneer u toch wijzigingen aanbrengt, vervallen de prestatie-garanties op 

uw woning en loopt u het risico extra kosten te moeten betalen aan de 

energieleverancier. 

Wanneer schaduw op zonnepanelen komt, produceren zij minder elektri-

citeit. Dit betekent dat u geen hoog opschietende bomen in de tuin moet 

planten. Zorg ervoor dat u al uw bomen en planten regelmatig snoeit. 

Mochten er bij u in de omgeving hoge bomen staan, maak daarvan dan 

melding bij uw verhuurder. Deze kan hier dan mogelijk in overleg met de 

gemeente iets aan doen.
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Zonnecellen

Omvormer

LED verlichting

Voorraadvat
warm water

Douche warmte
terugwinning Triple glas

Vloerverwarming en 
vloerkoeling

Warmte- en
koudopslag in

de bodem

Bediening met 
kamerthermostaat

Balansventilatie

Energie 
opgewekt uit
zonnecellen

Ruim voldoende 
warm water

Warm in de winter
koel in de zomer

Comfortabel verse 
  lucht in huis

Warmtepomp 

KLIMAATGARANT
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Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

088 - 744 47 00

info@klimaatgarant.nl
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