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Energielabel,
bestaande woningen
bestaande utiliteitsgebouwen
Certificaathouder:

Schröder & Schröder B.V.
Verklaring van DEKRA Certification B.V.
Dit procescertificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 2011-08-31 met wijzigingsblad d.d. 2015-08-01 in combinatie met BRL
9500 Deel 01 d.d. 2011-08-31 met Wijzigingsblad d.d. 2015-08-01 en BRL 9500 Deel 03 d.d. 2011-08-31 met Wijzigingsblad d.d.
2015-08-01, afgegeven door DEKRA Certification B.V., conform de Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van beoordelingen en
certificatie.
DEKRA Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Schröder & Schröder B.V. verrichte
werkzaamheden, met betrekking tot het afgeven van energielabels voor bestaande woningen en bestaande utiliteitsgebouwen, zijn
uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL Delen vastgestelde prestaties.
DEKRA Certification B.V. verklaart dat met de in achtneming van het bovenstaande de door Schröder & Schröder B.V. afgeleverde
energielabels bestaande woningen en bestaande utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie
Gebouwen.
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drs. G.J. Zoetbrood
Directeur

J.B.J. Luttikhold
Certificatie Manager

Gegevens certificaathouder
Schröder & Schröder B.V.
Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel.: +31 352400250
Fax:
e-mail: info@schroderenschroder.nl
De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij DEKRA Certification B.V.
te informeren of dit document nog geldig is.

®

is een collectief merk van
Stichting Bouwkwaliteit.
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bestaande woningen
bestaande utiliteitsgebouwen
1.

PROCESSPECIFICATIE

1.1 Algemene beschrijving van het proces
Dit procescertificaat heeft betrekking op adviesdiensten op het gebied van de energieprestatie van bestaande woningen
en bestaande utiliteitsgebouwen.
1.2 Procescertificatie
De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL 9500 Deel 00 in combinatie met
BRL 9500 Delen 01 en 03.
1.3 Energielabel
Het geleverde energielabel voldoet aan de eisen van hoofdstuk 3 van BRL 9500 Deel 00 in combinatie met BRL 9500
Delen 01 en 03.
2.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Inspecteer bij oplevering of:
- De adresgegevens correct zijn;
- Het energielabel is voorzien van een afmeldnummer;
- Het energielabel is voorzien van een inschrijfnummer van het adviesbedrijf;
- Het energielabel is voorzien van handtekening van de EPN-adviseur.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Schröder & Schröder B.V.
en zo nodig met:
- DEKRA Certification B.V.
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