Dè integrale oplossing

voor duurzaam

renoveren

Wij onderzoeken en
bieden dè oplossing

vraag het nu aan

Duurzaam renoveren: iedereen heeft ervan
gehoord, maar hoe pakken we dat nou aan?
Door middel van ons stappenplan komt u erachter wat ùw oplossing is.

Stappenplan
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0-meting

• Inventariseren plangegevens
• De bestaande labels worden door de opdrachtgever verstrekt (Labelen conform EPBD)
• Vaststellen representatieve woning(en)

behoefte onderzoek

Waar wilt u op sturen?
• Label verbetering en/of CO2 reductie
• Levensduur verlenging bezit en/of terug verdien tijden
• Is het investering gedreven (budget afhankelijk)
• Kwaliteit van wonen (bijvoorbeeld levensloop bestendig)
• Imago

Conceptuele
Analyse

Doel van de conceptstudie is na te gaan welke klimaat- en energieconcepten het beste aansluiten bij het
plan en wat hierbij de financiële consequenties zijn bij zowel realisatie als exploitatie. Op basis van de
conceptstudie kan, onderbouwd, worden besloten welk klimaat- en energieconcept uitgangspunt is voor
het ontwerp.

Vraag vlijblijvend
de stappen 1, 2 en 3
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Plan van aanpak
& advies

Het eindresultaat van de conceptuele analyse is een duidelijke technische en financiële uiteenzetting van
de meest perspectiefvolle concepten, op basis daarvan kunt u als opdrachtgever besluiten welk klimaat- en
energieconcept het vertrekpunt wordt voor het verdere proces.
• Voorlopig ontwerp (V.O.) en definitief ontwerp (D.O.)
• Technisch ontwerp en bestek
• Begroting en subsidie onderzoek
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Aanbesteding
& gunning

Op basis van de technische omschrijving beschikken de aanbieders over voldoende informatie om te komen
tot prijsvorming.
• Organisatie en communicatie rondom aanbesteding
• Nota van inlichtingen
• Beoordelen van de aanbiedingen
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detailontwerp &
begeleiding

Deze fase staat in het teken van kennis overdracht en begeleiding van de installateur bij het omzetten van
het bestek in detailontwerp.
• Kennis overdracht & voorlichting bewoners
• Deelnemen aan bouwvergaderingen
• Houden van vooroplevering en oplevering
• Controle juistheid en volledigheid revisiebescheiden
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NAZORG
& BEHEER

Energetische presentaties zijn afhankelijk van de juiste nazorg en beheer
• Gegarandeerde beheersbaarheid van kosten en subsidie afhandeling
• Evaluatie & monitoring
• Opstellen service en onderhoud contracten
• Gemak, zekerheid en ontzorgen
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