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Hoe controleer ik de EPC in 

nieuwbouw? 

Inleiding 
Deze praktijkgerichte workshop EPC is opgezet voor handhavers, zodat zij tijdens het beoordelen in de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase van een bouwproject (utiliteitsbouw) weten waarop zij moeten letten. 
Veelal hebben de handhavers een bouwkundige achtergrond en zijn misleidende omschrijvingen van 
installatieleveranciers niet altijd direct waarneembaar. Zo zijn de voorgestelde energiebesparende 
maatregelen ook niet altijd uitvoerbaar, met als gevolg kans op koudebruggen of moeilijk regelbare 
installaties.  
 
Onderwerpen 

• Veel voorkomende installatieconcepten; 

• Aandachtspunten tijdens de voorbereidingsfase; 

• Aandachtspunten tijdens de uitvoeringsfase. 
 
Resultaat 
Veel tips, trucs en praktijkvoorbeelden waar de handhaver in de voorbereidingsfase (dus tijdens het 
toetsen van de bouwaanvraag en EPC berekening) zijn voordeel mee kan doen, zonder dat inhoudelijke 
EPC berekeningen worden behandeld. Een checklist voorhanden waardoor de handhaver precies weet 
waar hij op moet letten tijdens de uitvoering van de bouw. Inzicht verkregen in installatieconcepten met 
hoog temperatuur koeling en laag temperatuur verwarmingssystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van installaties als WKO, Warmtepompen, PV cellen, etc. 
 
Voor wie 
Deze workshop is bedoeld voor handhavers die verantwoordelijk zijn voor het toetsen van de EPC 
berekeningen en voor handhavers die tijdens de uitvoering van de bouw de controle in het werk 
uitvoeren.  
Het cursusmateriaal kan ook worden gebruikt voor nieuwe medewerkers die als handhaver bij de 
gemeente in dienst komen. 
 
Tijdsduur 
1 dagdeel van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en een handboek met checklist. 
 
Locatie 
De workshop wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. 
Op verzoek is het ook mogelijk om de opleiding in-company te verzorgen bij een minimale deelname van 
4 personen. 

Kosten  
Deelname aan deze workshop bedraagt € 249,- p.p. exclusief BTW. 
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in  
rekening te brengen. 

Deelname 
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-advies.nl) of bellen (073 – 6412722). 
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-advies.nl. 
 


