
• Hoge isolatiewaarden
•  Houten buitenkozijnen met HR++glas
•  Luchtdichtheid circa 50% beter dan  

de norm 
• WTW ventilatie systeem

•  Vloerverwarming op de begane grond 
en in de badkamer

•  Boiler (minimaal 190 liter)
•  Luchtwarmtepomp met buitenunit 
•  Vloerkoeling op de begane grond

•    Hybride convector radiatoren op de 
verdieping geschikt voor verwarmen  
en topkoeling

• PV panelen* (minimaal 12)
 *uitgezonderd WinWin

Energiezuinig bouwen met SelektHuis
Ontwikkelingen volgen we op de voet en inmiddels hebben we jarenlang ervaring met energiezuinig bouwen. Alle SelektHuis 

sleutelklare basiswoningen worden in de basis voorzien van de volgende materialen, technieken en installaties:

Wilt u hierover meer informatie? Onze adviseur vertelt u graag meer!

Indien de installaties (nog) niet bekend zijn bij de vergunnings-
fase, dan houden wij in de BENG berekening rekening met de 
 installaties van onze sleutelklare basiswoningen. Alle wijzig-
ingen hierop hebben invloed op de uitkomst van het defini-
tieve energielabel. Het is raadzaam on de keuze vooraf met 
uw  externe energieadviseur te bespreken. De externe energie-
adviseur zal de BENG berekening moeten aanpassen op de 
daadwerkelijk gekozen installaties van uw cascowoning.  
Deze acties vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.
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Onze sleutelklare basiswoningen zijn voorzien van energielabel A+++. Om dit te bereiken maken wij gebruik van bepaalde bouwmaterialen, 

detailleringen en installaties. Afwijkingen hierin kunnen van invloed zijn op de hoogte van het energielabel en in bepaalde situaties het 

niet halen van de minimale energieprestatie eisen. Onze casco woningen zijn nog niet voorzien van een energielabel omdat er (nog) geen 

installaties in de woning zijn geïnstalleerd bij oplevering casco. Dit verzorgt u mogelijk zelf tijdens de afbouwfase. Om verrassingen bij 

oplevering te voorkomen, wordt het voorlopige label al bij de vergunningsaanvraag door ons berekend.

INSTALLATIES BEKEND 

Voor uw casco woning verzorgt uzelf de installaties tijdens de 
afbouwfase. De aanbeveling is om de specificaties van uw installatie 
tijdig bij ons kenbaar te maken, zodat wij deze kunnen toetsen en met de 
vergunningsfase mee kunnen nemen. De vergunning wordt ingediend 
op basis van berekeningen op gecontroleerde gelijkwaardigheids- of 
kwaliteitsverklaringen. Dat betekent dat de gekozen installaties voor uw 
casco woning minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan de installaties van 
onze basiswoningen. En dat deze gekozen producten BCRG (NTA8800) 
geregistreerd zijn.  De externe adviseur kan u hierbij helpen! 



Stap 1: Energielabel A+++

Stap 2: Woning 
samenstellen

Alle SelektHuis sleutelklare basis-
woningen hebben energielabel A+++. 

Uw casco woning heeft nog geen 
energielabel. 

Stap 9: Ingebruikname 
woning

Stap 7: Oplevering casco

Stap 8: Afbouw cascoDe casco woning wordt aan u opgeleverd. 
Wij verstrekken het eerste gedeelte van 

het woningdossier. De werkzaamheden die 
u in eigen beheer uitvoert of laat uitvoeren 

vallen onder uw verantwoordelijkheid. 
Vanaf nu dient u het woningdossier 
zelf verder aan te vullen tot aan de 

ingebruikname van uw woning.

In deze stap bouwt u de woning af. U dient een 
gecertificeerde energieadviseur in te schakelen 
bij de oplevering van uw woning. Deze adviseur 

komt uw woning opnemen ten behoeve van 
het energielabel. Bespreek wijzigingen ten 
opzichte van de BENG berekening met uw 

EP-WD adviseur, voordat u deze uitvoert om 
verrassingen bij oplevering te voorkomen.

Na goedkeuring van de energie-
berekening wordt de BENG berekening 
samen met de andere documenten voor 
de omgevingsvergunning ingediend bij 

de gemeente.

Op basis van de opname wordt het definitieve 
energielabel voor uw woning verstrekt.  

Dit dient 6 maand na ingebruikname van  
de woning te gebeuren. 

Handig om te weten: De externe adviseur kan 
een luchtdichtheidsmeting (QV10-meting) 

uitvoeren om de luchtdichtheid van de woning 
aan te tonen om aan de eisen te voldoen.  

Dit brengt extra kosten met zich mee. 

Stap 6: Start casco bouw

Stap 5: Goedkeuring
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STAPPENPLAN CASCO:

De extern controlerende instantie kan binnen 1 jaar na het verstrekken van 
het definitieve energielabel een steekproef uitvoeren bij jullie in de woning. HANDIG OM TE WETEN

* de adviseur dient de kwalificatie EP-WD te 
hebben en aangesloten te zijn bij een BRL 9500 
gecertificeerde instantie/bedrijf. 

TIPS: 
•  U moet met uw externe energieadviseur 

afstemmen welke onderdelen opgenomen moeten 
worden in het woningdossier

•  U kunt gebruik maken van de diensten van onze 
partner 1Rgielabel

WAT HOUDT HET WONINGDOSSIER IN?
U kiest voor casco bouwen met SelektHuis. Bij de bouw van uw cascowoning hoort een energielabel en een woningdossier. 

Dit dossier wordt voor een deel door SelektHuis en voor een deel door uzelf gevuld. 

In het dossier wordt bijgehouden wat er gedaan wordt om de woning zo energiezuinig te maken. Zodra de woning wordt 

opgeleverd (zie stap 7 in het stappenplan), dient uzelf het woningdossier verder aan te vullen met bewijsmateriaal van 

elementen die niet meer te zien zijn bij ingebruikname van de woning (zie stap 9 in het stappenplan). Dat kan aan de hand van 

foto’s van isolatie, geïsoleerde leidingen en installatieonderdelen. De externe energieadviseur kan u hierbij helpen!

WAT IS BENG?
Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Zelfs zo belangrijk dat per 1 januari 2021 een nieuwe wet van kracht is. BENG vervangt 

EPC om het energiezuinig bouwen te stimuleren en duurzaamheid te waarborgen. BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’ en 

bestaat uit vier energieprestatie-indicatoren. Alle nieuwbouwwoningen moeten per januari 2021 voldoen aan deze BENG eisen. 

ENERGIEBEHOEFTE

Dit is de maximale hoeveelheid energie die een 

woning nodig heeft om te verwarmen en koelen. 

Ongeacht welke installaties je gebruikt. De 

oriëntatie en verhouding tussen glas en de dichte 

delen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Luchtdichte woningen met een goede isolatie kunnen in de 

zomer te warm worden. Deze temperatuuroverschrijding 

wordt uitgedrukt met het indicatiegetal TO-juli. Hoe groter de 

TO-juli, hoe groter de kans dat de temperatuur in de woning 

hoger oploopt. Dit komt het comfort van de woning tijdens zeer 

warme dagen niet ten goede. Beheersmaatregelen kunnen zijn 

actieve koeling vanuit de warmtepompinstallatie, maar ook door 

passieve maatregelen zoals zonwerend glas en zonwering aan 

de buitenzijden van de woning. 

AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE

Minimaal de helft van de energie die systemen 

verbruiken moet hernieuwbaar zijn om de woning 

comfortabel warm en koel te houden. Zoals PV 

panelen en de luchtwarmtepomp. 
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PRIMAIR FOSSIEL ENERGIEGEBRUIK

Dit is het deel aan energie die de systemen gebruiken om tot 
BENG 1 te komen. Hierin spelen energiezuinige installaties een 
belangrijke rol zoals een balansventilatie met WTW. Om aan 
de eisen te voldoen, kunnen PV panelen helpen om het primair 
fossiel energieverbruik te beperken.
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WAT BETEKENT BENG VOOR JULLIE CASCO NIEUWBOUWWONING?
Met BENG ligt de nadruk op het beperken van de energiebehoefte. Dat vraagt om innovaties in het bouwproces. Een slim ontwerp,  

goede isolatie, de juiste materialen en een hoogwaardige uitvoering helpen bij het realiseren van een comfortabele energiezuinige woning.

BOUW MET ZEKERHEID
Wij hebben gecertificeerde energieadviseurs in dienst. Comfortabel en duurzaam wonen én altijd voorbereid op de toekomst.  

Dat is bouwen met SelektHuis!

Met de verkoopadviseur stelt  
u uw droomwoning samen. 

Opties als extra kozijnen, ontwerp, 
gebruiksoppervlakte en oriëntatie  

van de woning hebben invloed  
op de BENG-eisen.

Na het verlenen van de vergunning 
wordt de bouw van uw woning opgestart. 

Voor de isolerende onderdelen welke 
bij oplevering niet meer zichtbaar zijn 

(zoals spouwisolatie), worden tijdens de 
bouw foto’s gemaakt door SelektHuis. 

Deze foto’s zijn onderdeel van het 
woningdossier.

Onze gecertificeerde energie  
EP-WD adviseurs (Energieprestatie 

Woningen Detail Methodiek)

 dienen de energieberekening 
van uw woning bij een externe 

instantie ter controle in.

Stap 4: Controle 
energieberekening

Stap 3: Omgevingsvergunning

Bij aanvraag van de omgevingsvergunning wordt 
uw woning berekend. Het ontwerp van de woning 

inclusief de door u aangegeven installaties en 
opties hebben invloed op het energielabel. Indien 

de minimale BENG eisen niet gehaald worden, 
kunnen er aanvullende maatregelen volgen. 

Deze zullen we met u bespreken.

Zie Checklist CASCO installaties
op de achterzijde.


