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Nul-op-de-meter wonen

Energieverbruik

De woningen aan de Heuvelstraat worden nul-op-de-meter 

gebouwd. Dit betekent dat het mogelijk is om met een 

energieverbruik van nul te wonen. Dit vraagt van u als bewoner 

om bewust om te gaan met uw energieverbruik. Om 

daadwerkelijk nul-op-de-meter te wonen heeft u een bepaalde 

hoeveelheid elektriciteit tot uw beschikking. Deze elektriciteit is 

voor het gebouwgebonden gebruik en het gebruikersgebonden

verbruik. 

Uitgangspunten

Voor het gebruikersgebonden energieverbruik staat voor de 

woningen aan de Heuvelstraat 2.500 kWh,  met een juist gebruik 

van de installaties en de LED-verlichting. Hierbij wordt uitgegaan 

van een gezin van twee volwassenen en één kind jonger dan 12 

jaar. In deze situaties wordt voor verlichting gerekend met 300 

kWh per jaar, huishoudelijke apparatuur heeft energielabel A++, 

LED TV en een computer met LCD-scherm. 

▪
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Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

Om te wonen en te leven verbruikt u energie. Om het verbruik te 

compenseren worden er met zonnepanelen op de daken gelegd 

waarmee energie opgewekt wordt. De opgewekte energie komt 

ten gunste van de bewoner. U betaalt aan Wonion een bijdrage 

voor de zonnepanelen en het feit dat de woning NOM is. Deze 

bijdrage, de zogenaamde EPV (Energie Prestatie Vergoeding) 

wordt maandelijks door Wonion, gelijktijdig met de huur, geïnd. 

De EPV-vergoeding is lager dan de waarde van de opgewekte 

energie. Deze bijdrage valt buiten de huur en hierover kan geen 

huurtoeslag verkregen worden. De jaarlijkse huurverhoging heeft 

geen invloed op de hoogte van de EPV. De hoogte van deze EPV is 

wettelijk bepaald en wordt elk jaar aangepast aan de inflatie (vaak 

1 tot 1,5%). 

Afgetopt

De warmtevraag van de woningen is door een deskundige 

bepaald, waardoor de maximale EPV voor deze woningen op 

€ 1,51 per m² komt. Omdat Wonion van mening is dat de EPV 

hiermee te hoog wordt, hebben we deze afgetopt, waarmee de 

EPV op € 90,- per maand voor de woningen komt.

Inzicht in uw verbruik

Door het in rekening brengen van een EPV is Wonion verplicht 

om u inzicht te geven in uw energieverbruik. Dit energieverbruik 

bestaat uit het gebouwgebonden verbruik (elektriciteit die nodig 

is voor verwarmen, warm tapwater en ventileren) en uit 

gebruikersgebonden verbruik (elektriciteit voor koken, 

computergebruik, tv kijken etc.). Met dit inzicht tonen wij aan dat 

uw woning voldoet aan de eisen en kunt u zien of u nul-op-de-

meter woont. 
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Monitoring

Als bewoner bent u net als Wonion verantwoordelijk om de 

wetgeving met betrekking tot de Energie Prestatie Vergoeding na 

te leven. Dit betekent onder andere dat Wonion gegevens nodig 

heeft om te kunnen monitoren. 

Wonion monitort de woningen om na te kunnen gaan of de 

installaties niet teveel verbruiken. Ook geeft het inzicht of de 

zonnepanelen functioneren en voldoende opwekken. Om te 

kunnen monitoren installeren wij een monitoringssysteem. Met 

dit systeem meten we diverse onderdelen van de installatie (bijv. 

de hoofdmeter van het elektra, de opbrengst van de pv-panelen 

en de gebouw- en gebruikersgebonden energie). 

Inzicht in uw verbruik

Met het monitoringssysteem kunt u zelf ook zien hoeveel 

elektriciteit u opwekt en hoeveel u verbruikt. Voor het  monitoren 

lezen wij uw verbruiksgegevens uit. Dit betekent dat Wonion uw 

verbruik kan inzien. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de 

verkregen informatie. Met het tekenen van de huurovereenkomst 

geeft u ons toestemming om te monitoren. Van de monitoring 

kunnen wij leren en u waar nodig begeleiden. En werken de 

panelen niet naar behoren? Dan kunnen wij actie ondernemen. 

U ontvangt jaarlijks een overzicht met het 

energieverbruik van het afgelopen jaar.

Zonnepanelen

De zon schijnt niet gelijkmatig gedurende het jaar. De opwekking 

van energie varieert daarom ook. Het hangt bijvoorbeeld af van 

het aantal zonne-uren, temperatuurinvloeden of andere 

klimaataspecten. In de zomer wordt meer energie opgewekt dan 

in de winter. 

De energieopwekking en het energieverbruik is 

afhankelijk van het klimaat en kunnen per jaar 

variëren.
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Straatwerk / hagen / terreinafscheiding

Het straatwerk uitgevoerd in betontegels en bestaat uit een 
terras aan de achterzijde van de woning, een pad naar de berging 
en bij de tussenwoningen een pad naar het achterpad. Aan de 
voorzijde loopt het straatwerk tot aan de voordeur. 

Wij brengen een houten terrasscherm van ca. 180 cm breed aan 
op de erfgrens tegen de achtergevel van de woningen. De 
hoekwoningen krijgen geen terrasscherm op de hoek van de 
woning. U zorgt zelf voor overige erfafscheiding. Het betreft een 
duurzame wijk, schuttingen van damwand-platen en dergelijke
zijn niet toegestaan. Samen met de bewoners geeft u invulling 
aan de grens met het openbaar groen. 

Parkeren

U kunt parkeren aan de zijkanten van de woning. In deze 
afbeelding ziet u een voorbeeld.

Plafondafwerking

Alle betonplafonds op de begane grond en de eerste verdieping 
worden afgewerkt met spackspuitwerk (met uitzondering van de 
meterkast). De onderzijde van de schuine dakplaten bij de 
levensloopbestendige woningen (begane grond) en de 
gezinswoningen (verdieping) hebben een witte afwerking.

Vloerafwerking 

De vloeren zijn afgewerkt en geschikt voor vloerbedekking. Wij 
raden u aan de vloerafwerking in overleg met uw leverancier te 
kiezen. Dit in verband met de vloerverwarming op de begane 
grond. Egaliseren ten behoeve van laminaat of parket komt voor 
rekening van de huurder. Vloerplinten worden niet aangebracht. 
De badkamer en het toilet worden voorzien van vloertegels. In 
verband met vloerverwarming en leidingen mag u niet in de 
vloeren boren, spijkeren en dergelijke. 

De maten op de verhuurtekeningen die bij deze brochure horen, 
kunnen in werkelijkheid afwijken. Gebruik de maten op de 
tekeningen daarom niet voor het bestellen van vloerafwerking, 
gordijnen en meubilair, maar neem zelf ter plaatste de maten op. 
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Wandafwerking 

In het toilet zijn de wanden tot circa 120 cm betegeld met 

wandtegels. Daarboven zijn de wanden met spackspuitwerk

afgewerkt. De badkamer is tot het plafond betegeld. Ter plaatse 

van het keukenblok en de kookopstelling is een wandafwerking 

aangebracht. De constructieve wanden zijn uitgevoerd in 

kalkzandsteen. De binnenwanden zijn uitgevoerd in houtskelet 

wanden (regelwerk met gipsplaat) of gelijkwaardig materiaal. De 

wanden zijn behangklaar.

Verwarmingssysteem 

De woningen zijn voorzien van een boiler systeem. Deze zorgt 

voor de warmte in de woning. Op de begane grond is 

vloerverwarming aanwezig. De slaapkamers (ook op de begane 

grond) worden voorzien van elektrische radiatoren. Voor warm 

tapwater maakt u gebruik van een elektrische boiler.

Ventilatiesysteem

De woningen zijn voorzien van een WTW-ventilatie-installatie. Dit 

wil zeggen dat de warmte die in de woning aanwezig is, wordt 

gebruikt om de ventilatielucht die van buiten wordt aangezogen, 

voor te verwarmen. In de buitenkozijnen zijn daarom geen 

ventilatieroosters aanwezig. In plaats daarvan zitten in iedere 

verblijfsruimte ventilatiepunten in het plafond. 

Ramen kunnen gewoon geopend worden. Ook is er een 

voorziening (door de gevel of het dak) om een wasemkap op aan 

te sluiten. De wasemkap moet zijn voorzien van een motor. 

Gebruik de wasemkap alleen tijdens het koken, en niet als afvoer 

van rook e.d. 

Voor wat betreft de NOM is er rekening gehouden met enig 

warmteverlies tijdens het koken. Wordt de wasemkap veelvuldig 

gebruikt, dan wordt er warmte uit de woning onttrokken en moet 

er extra verwarmd gaan worden. Hierdoor stijgt het 

energieverbruik. Wordt de wasemkap niet gebruikt, dan zorgt een 

keerklep in het kanaal ervoor dat er geen warmte naar 

buiten kan ontsnappen. 

De wasemkap blaast tijdens het koken de warme lucht die 

in de woning aanwezig is, rechtstreeks naar buiten. Houd 

het aantal uren dat de wasemkap ‘aan’ is dan ook tot een 

minimum beperkt (maximaal 60 minuten per dag). 
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Elektrische installatie 

De elektrische installatie voldoet aan de NEN-norm 1010 en NPR 

5310 ‘eenvoudig’. In de woonkamer wordt een loze buis voor een TV-

aansluiting gemaakt, waarin een trekdraad naar de meterkast is 

opgenomen. De hoofdslaapkamer wordt voorzien van een loze 

leiding voor eventueel een computer-, TV- of telefoonaansluiting. De 

buitenberging wordt voorzien van een lichtpunt en een 

wandcontactdoos. 

Buiten berging

De buiten berging bestaat uit een vurenhouten 

framewerkconstructie voorzien van geschaafde geïmpregneerde 

houten delen. De vloer bestaat uit betontegels, en het dak uit 

golfplaten. De gehele buitenberging wordt niet geïsoleerd. 

Afvalcontainers

De gemeente levert vier containers. Een container voor groen-, rest-, 

plastic- en papierafval. De opstelplaats van de papiercontainer is 

gesitueerd in de buitenberging. De overige containers staan buiten, 

tegen de gevel van de buitenberging.
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Disclaimer

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke 

diensten, architect, constructeur, en adviseurs van het plan. Desondanks moet er een voorbehoud gemaakt worden ten 

aanzien van de planning en van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen 

die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behoudt de aannemer het 

recht wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze 

wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven op verrekening van minder- of meerkosten. De belangrijkste wijzigingen 

zullen door middel van een erratum bekend gemaakt worden.
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