
28 woningen EPC 0,00
Groen én duurzaam wonen in Zuidhorn? Dat kan in het nieuwbouwplan 

De Oostergast aan de Anser- en Boteinstraat. Plegt-Vos bouwt volgend 

jaar 28 woningen in verschillende prijsklassen. De woningen zijn van alle 

gemakken voorzien, zeer energiezuinig. Deze woningen staan garant voor 

wooncomfort en lage energiekosten.

Duurzaam
wonen 
in de Oostergast Zuidhorn!

Wat is een EPC 0,00 woning?
De EPC berekening gaat uit van het gebouw 

gebonden energieverbruik: de energie die 

nodig is om de woning te verwarmen, te 

ventileren en te verlichten. Ook warm water 

hoort erbij. Huishoudelijk energiegebruik, 

zoals tv kijken en stofzuigen, hoort er niet 

bij. Manieren om een lage EPC te krijgen, 

zijn bijvoorbeeld een goede isolatie, 

douchepijpwtw en het opwekken van eigen 

elektriciteit met zonnepanelen. De maximaal 

toegestane EPC is op dit moment 0,4. In 2020 

zal een EPC van 0,00 verplicht worden. Deze 

woningen hebben nu al een EPC van 0,00, je 

bent dus helemaal klaar voor de toekomst.
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Wonen in een woning met een lage Energie Prestatie Coëfficiënt 

(EPC) betekent duurzaam wonen in een energiezuinige woning. 



Wil jij ook wonen in een extra duurzame woning?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op met Nieuwbouw Groningen (050-5472222).  

Wil je graag een vrijblijvend hypotheekadvies, dan kun je terecht bij Thuis in Geld (050-2011420).

Wat betekent dit voor jouw maandelijkse energielasten? 
Hieronder tref je een rekenvoorbeeld van type Taurus aan:

Afhankelijk van het woningtype varieren de 

maandelijkse energielasten bij een EPC 0,0 

woning tussen de €35,-  en €50,- per maand**. 

De maandelijkse energielasten bij hetzelfde

woningtype zonder extra duurzaamheids-

maatregelen** zijn circa € 45,- tot € 50,- hoger.

De hypotheeklasten zijn door de energiebesparende 

maatregelen hoger, maar doordat de energielasten 

lager zijn, zijn je totale maand-lasten (energie + 

hypotheek) ongeveer gelijk aan de maandlasten 

van een woning zonder deze energiebesparende 

maatregelen.

PV panelen
op achterzijde woning

Led verlichting
in eigen beheer verzorgen

Bediening  
met kamer- 
thermostaat

Vloerver- 
warming

Triple  
glas

Mechanische ventilatie 
(mechanische afvoer, natuurlijke toevoer)

Verbeterde isolatie

Verbeterde kierdichting

Douche warmte

terugwinning

Type Taurus

EPC 0,4* EPC 0,0*

Elektra per jaar € 405,60 € -40,74

Gas per jaar € 631,46 € 471,09

Vaste kosten per jaar ( heffingskorting,
vast recht en netwerk tarief)

€ 58,95 € 58,95

Totaal per maand € 91,33 € 40,78

Voordeel per maand € 50,56

* Uitgangspunt: EON groene stroom en gas 1 jaar vaste actie, 

exclusief welkomspremie.

** Inclusief vaste kosten per jaar (heffingskorting, vast recht en netwerktarief). 

De berekening van het verbruik is gebaseerd op de uitgangspunten van de 

EPC-berekeningen per woningtype met EPC 0,0 of EPC 0,4.


