
Duurzaam wonen in  
de Oostergast, Zuidhorn

EPC
0,00

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)

warmtepomp is bij  
de woningen EPC 0,00 optioneel

Verbeterde isolatie
Verbeterde kierdichting

Douche
warmte

terug- 
winning

8 woningen EPC 0,00  
en 2 woningen Nul op de Meter
Groen én duurzaam wonen in Zuidhorn? Dat kan in het nieuwbouwplan  
De Oostergast aan de Ranastraat. Plegt-Vos bouwt aan het einde van het 
jaar 10 woningen in verschillende prijsklassen. De woningen zijn van  
alle gemakken voorzien, zeer energiezuinig of zelfs Nul-op-de-Meter.  
Deze woningen staan garant voor wooncomfort en lage energiekosten.

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.

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

*  uitgangspunt: EON groene 
stroom en gas 1 jaar vast actie, 
exclusief welkomstpremie

Berekening verbruik op basis  
van uitgangspunten t.b.v.  
de EPC berekeningen per 
woningtype

Sagittarius Taurus Serpens

EPC 0,4* EPC 0,0* EPC 0,4* EPC 0,0* EPC 0,4* EPC 0,0*

Elektra per jaar € 338,88 € -92,89 € 405,60 € -40,74 € 413,96 € -2,03

Gas per jaar € 733,66 € 595,04 € 631,46 € 471,09 € 500,46 € 386,51

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

€ 58,95 € 58,95 € 58,95 € 58,95 € 58,95 € 58,95

Totaal per maand € 94,29 € 46,76 € 91,33 € 40,78 € 81,11 € 36,95

Voordeel per maand € 47,53 € 50,56 € 44,16

De hypotheeklasten zijn door de energiebesparende maatregelen hoger, maar doordat de energielasten lager zijn, zijn je totale 
maandlasten (energie + hypotheek) ongeveer gelijk aan de maandlasten van een woning zonder deze energiebesparende maatregelen.



Wat is een Nul-op-
de-meter woning?
De woningen krijgen een zeer gebruiks-

vriendelijke installatie die volledig in 

de eigen energiebehoefte voorziet. 

Woningtype Libra wordt uitgevoerd als 

NOM. Dit betekent dat de woning energie 

levert voor zowel de gebouwgebonden 

installaties als het huishoudelijk 

gebruik. Voor het huishoudelijk gebruik 

(persoonlijke bundel) is 3150 kWh 

beschikbaar. Je bent helemaal klaar voor  

de toekomst!

Wat betekend dit voor jouw maandelijkse energielasten?  
Hieronder tref je een reken voorbeeld aan:

Voor een Nul-op-de-meter  
woning en EPC 0,00 woningen  
zijn extra hypotheek mogelijkheden!
Voor Nul op de meter woningen gelden andere en ruimere 

mogelijkheden met betrekking tot de hypotheek. In bepaalde 

situaties kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een extra 

leencapaciteit. Dit kan oplopen tot maar liefst € 27.000!  

Voor de woningen met een EPC 0,0 geldt een extra leencapaciteit 

van € 9.000,-- Onze hypotheekadviseur Thuis in Geld is volledig 

op de hoogte en kan jouw vragen beantwoorden over specifieke 

regels die gelden bij een Nul-op-de-Meter 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).

PV panelen

Douche
warmte

terug- 
winning

Bediening  
met kamer- 
thermostaat

Vloerver- 
warming/
koeling

Triple  
glas

Voorraad
warm water 

(150L)

Led verlichting (in  
eigen beheer verzorgen)

Verbeterde isolatie
Verbeterde luchtdichting Warmtepomp (de bron zit 110 tot 150 meter onder 

de grond). De warmtepomp haalt warmte uit de 
bodem en zet deze om in energie. 

Ventilatie met  
warmte terugwinning

Elektra per jaar € 376,87 € -30,25

Gas per jaar € 597,97 € -

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

€ 58,95 € -115,84

Totaal per maand € 86,15 € -12,17

Voordeel per maand € 98,32

   EPC 0,4* NOM*

*   uitgangspunt: EON groene stroom en gas 1 jaar vast actie,  
exclusief welkomstpremie

**   uitgangspunt: Greenchoice, Windstroom uit Nederland 3 jaar

Berekening verbruik op basis van uitgangspunten t.b.v. de EPC 
berekeningen per woningtype

NOM
(Nul op  

de Meter)


