
Advies rationeel energiegebruik in gebouwen 
Rationeel energiegebruik (REG) in gebouwen bestaat uit het opstellen van een verbruiksplan dat het 
energieverbruik in een gebouw reduceert en tegelijkertijd het wooncomfort verbetert. Dit resulteert in een 
beter beheer van de energiekosten, maar ook in een ethisch engagement.
Vinçotte helpt u in alle stadia van uw vastgoedproject om uw energieprestaties te optimaliseren. Wij staan 
u ook bij om de verschillende regionale wetgevingen en de administratieve procedures in de 3 gewesten juist 
te interpreteren. Dit omvat in het bijzonder de regionale EPB-componenten en de bouw van passief 
gecertificeerde gebouwen.

Your tailor-made solution

Meer over advies rationeel energieverbruik in gebouwen:

Vinçotte controleert, analyseert en modelleert de netto-energiebehoeften van het gebouw en vergelijkt deze vervolgens met 
het werkelijke verbruik van het gebouw. Ter ondersteuning van deze analyse zullen verbeteringsmaatregelen worden 
vastgesteld. Deze kunnen zowel het beheer en de uitrusting als het gebouw zelf omvatten. Hierbij houden we rekening met 
investeringen en de haalbaarheid van de uitvoering.

Your result

Voordelen advies rationeel energieverbruik in gebouwen

Wanneer u zich laat bijstaan door Vinçotte om de energieprestaties van uw vastgoedproject te optimaliseren, kunt u in functie 
van uw noden kiezen voor volgende diensten:

We berekenen en evalueren de energieprestaties.
We beoordelen de duurzaamheid van materialen.
We beoordelen de duurzaamheid van materialen.
We leveren EPB-adviesdiensten.
Na een grondig onderzoek met een positief resultaat leveren we een EPC-certificaat af.
We berekenen PHPP's voor het verkrijgen van een passiefgebouwcertificering.
Aan de hand ven energieontwerpstudies bepalen we hoeveel energie het gebouw moet verbruiken om comfortabel te 
zijn.
In het kader van vrijwillige milieuvergunningen, voor regionale belastingen of voor grote verbruikers voeren we 
energieaudits uit.
We zorgen voor een correcte naleving van normen en voorschriften.
We voeren een haalbaarheidsstudie uit voor de installatie van zonnepanelen en systemen op basis van thermische 
zonne-energie.
We informeren over alle procedures en instrumenten voor duurzaam bouwen.

Please note

Normen en wetgeving

Vlaanderen: Energie Sparen - Groene Fiscaliteit
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https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/groene_fiscaliteit/energiebesparing


Wallonië: Energie Wallonie
Brussel: Bruxelles Environnement
Energieprestaties van gebouwen

In which situation?

Toepassing advies rationeel energieverbruik in gebouwen

verkoop of verhuur van gebouwen
locatiebewaking
verlenging van milieuvergunningen
certificaten voor gebouwen
verbeteringen aan het gebouw
renovaties van gebouwen
rapporten over gebouwen
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https://energie.wallonie.be
https://environnement.brussels/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3374_en.htm

