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Gebruikershandleiding voor het opvragen en verwerken van de bijlage 

‘energiebesparingsverkenner’ 

 

De opdrachtgever heeft aangegeven in de uniforme verbouwingsspecificatie dat hij 

energiebesparende voorzieningen wil treffen en hij heeft verzocht of u deze wilt 

waarderen.  

 

In het taxatierapport vult u de opgegeven energiebesparende voorzieningen in hoofdstuk 

I.3.c. in. 

 

Daarna gaat u naar de digitale omgeving van de energiebesparingsverkenner: 

https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl  

 

 
 

U kiest voor de ‘Reguliere verkenner’ en vervolgens voor ‘Eén woning’. 

 

 
  

https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/
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Vervolgens wordt gevraagd om een aantal standaard gegevens in te vullen:  

1. Bij ‘Naam’ vult u het adres van het getaxeerde object in. 

2. Bij ‘Woningtype’ maakt u een keuze uit de lijst met beschikbare woningtypes. 

3. Bij ‘Variant’ maakt u een keuze uit de lijst met beschikbare subtypes. 

4. Bij ‘Bouwperiode’ vult u de bouwperiode in van het getaxeerde object. 

5. Vervolgens drukt u op ‘Woningtype correct’ om deze waarden op te slaan. 

 

 
 

De gegevens van de gemiddelde woning met de ingevoerde kenmerken worden getoond. 

De gegevens die u tijdens de inspectie van het object heeft genoteerd past u hier aan. 
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Het betreffen: 

1. De ‘Gebruiksoppervlakte’ waarbij RVO in haar toelichting het volgende vermeld: ‘Voor 

de bepaling van de gebruiksoppervlakte moeten de oppervlakken van alle ruimten die 

verwarmd worden, meegerekend worden. Zo tellen bijvoorbeeld een ongeïsoleerde 

berging waarin geen verwarming zit, een ongeïsoleerde bergzolder (zonder 

verwarming én zonder vaste trap) en het oppervlak van het balkon niet mee voor de 

gebruiksoppervlakte.’ 

2. Het aantal (toekomstige) bewoners. 

3. De mate van ‘gevelisolatie’, ‘dakisolatie’, ‘vloerisolatie’ en ‘glasisolatie’. 

4. De wijze waarop wordt verwarmd en warm water wordt verkregen. 

5. Of er sprake is van een warmteterugwinning voor de douche. 

6. De wijze van ventilatie. 

7. Het aantal zonnepanelen in m2. 

Vervolgens drukt u op ‘Energetisch correct’ om deze waarden op te slaan. 

 

Om de door de opdrachtgever gekozen energiebesparende maatregelen in te voeren 

kiest u vervolgens voor ‘Kies zelf maatregelen’. Een ‘derde’ kolom ontstaat met de 

mogelijkheid om deze maatregelen in te voeren. 

 

 
 

In bovenstaand voorbeeld wordt bijvoorbeeld gekozen om de woning te isoleren (dak-, 

gevel- en vloerisolatie, het plaatsen van HR++ glas en het aanleggen van een HR-

combiketel). 
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Dit leidt tot een investering van ca. € 40.000,-- en een netto contante waarde van de 

energiebesparing van € 43.698,--.  

Dit laatste getal vult u in bij de vraag bij I.3.c. ‘De netto contante waarde van de 

energiebesparing van deze voorzieningen bedraagt’. 

 

Vervolgens kiest u voor ‘Exporteer verkenning’ 

 

 
 

U selecteert ‘Eigen maatregelen 1’ en kiest voor ‘PDF aanmaken’.  

 

 
 

Vervolgens wordt een PDF document gemaakt (en die afhankelijk van uw instellingen ook 

direct geopend). De tenaamstelling van het document begint met ‘Rapport EBVW…’. 

 

Dit document slaat u op en voegt u in uw taxatiesoftware toe bij de bijlagen van het 

getaxeerde object.  

 

Een voorbeeld van een ‘rapportage energiebesparingsverkenner’ treft u hier aan. 

 

  
 

 

https://site.nwwi.nl/wp-content/uploads/2018/03/Rapportage-energiebesparingsverkenner.pdf

