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Inleiding

Om de besparingen in CO2 uitstoot en de levensduurkosten te kunnen bepalen is een model 

ontwikkeld door CNB, Vitruvius en BenR om innovatieve producten en hun bijdrage aan de 

besparing op het gebouw te toetsen.

Als uitgangspunt is de CO2 uitstoot van een standaard gebouw van 2 verdiepingen met circa 

3.000 m2 bvo berekend. Op basis van het model en de vragen kan een globale inschatting 

worden gemaakt van de bijdrage van de innovatie inzake CO2 reductie, levensduurkosten en 

milieu impact ten opzichte van standaard oplossingen.

Het model bestaat uit 2 excel bladen waar de leverancier haar eigen product kan doorrekenen 

cq inschalen op besparing in CO2, euro's en op basis van A,B,C scores op 

duurzaamheids/milieuaspecten.

Blad 1 Exploitatie:

Het model bestaat uit een UITGANGSPUNTEN BASISMODEL en een INNOVATIEBLAD.

Marktpartijen dienen hun voorstel/innovatie door te rekenen voor wat betreft kosten en 

besparingen, en te vergelijken met het basismodel

 Onder A staan de gebouwspecificaties in termen van de NEN 2580. Deze zijn verplicht te gebruiken.

Onder B en C staan de gebruik specificaties in termen van binnenklimaat aantal gebruikers, 

gebruikstijden en dergelijke. Ook deze zijn verplicht te gebruiken.

Onder E en F staan uitkomsten van het door ons ingevoerde gebouwmodel met eigen gekozen installatie. 

Voor het bepalen van het verschil met de door te rekenen innovatie zijn deze cijfers het uitgangspunt. De 

wijze van berekenen door de aanbieder en/of diens keuze van de programmatuur om dit te doen, is vrij. 

Uitkomsten worden door ons nagerekend.

Onder I zijn de verbruiken naar geld vertaald. De tarieven zijn verplicht te gebruiken.

Onder J zijn zogenaamde technische uitkomsten vermeld.

Op het INNOVATIEBLAD zijn geel markeringen opgenomen waar de leverancier de waardes in 

kan vullen. Hier dient duidelijk gemaakt te worden hoe de innovatie werkt, welke kosten en 

besparingen er gerealiseerd worden en op welke manier. Indien nodig mag het aantal 

rekenregels worden uitgebreid.

Blad 2: Duurzaamheid

De leverancier kan conform de A,B,C methode bij frisse scholen de uitkomsten aangeven per 

onderdeel en de kleur (groen, geel, oranje) per score onderdeel achter de kolom invullen.

Indien de innovaties kansrijk zijn voor de klimaatneutrale school kan de innovatie uitgenodigd 

worden voor verdere deelname aan de onderzoek- en ontwikkelfase van het 

innovatiepartnerschap.

Voor vragen kunt u mailen naar : info@climateneutralbuilding.com
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UITGANGSPUNTEN BASISMODEL

A Gebouwhoeveelheden & fysische gegevens

BVO 3.000  m2 Isolatie ZTA

BVO onderbouw 1.200  m2 3,50       W/m2.K*

Funderingsoppervlak 1.200  m2 

Bruto Inhoud 10.500  m3 

Bruto Geveloppervlak 1.663  m2 4,50       W/m2.K

Gevel openingen 582  m2 1,30       m2.K/W 0,30   

Bruto binnenwand oppervlak 2.700  m2 

Binnenwand openingen 600  m2 

Bruto Dakoppervlak 1.200  m2 6,00       W/m2.K

Dakopeningen 10  m2 1,30       m2.K/W 0,60   

Sanitair oppervlak 45               m2

 Onder A staan de gebouwspecificaties in termen van de NEN 2580. Deze zijn verplicht te gebruiken.

25% N   Bruto  Geveloppervlak 416             m2

25% O    Bruto Geveloppervlak 416             m2

25% Z    Bruto Geveloppervlak 416             m2

25% W   Bruto Geveloppervlak 416             m2

25% N    waarvan gevel openingen 145             m2

25% O    waarvan gevel openingen 145             m2

25% Z    waarvan gevel openingen 145             m2

25% W   waarvan gevel openingen 145             m2

1 december 2016

22.997
1 december 2016
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1 december 2016

22.997
1 december 2016

B Gebruik & klimaat

Gebruikers 375             personen/uur wegkoelen? nee

Bijdrage warmteproductie bewoners 80               W/h

Gebruikstijd (aanvang-tijd) 08,00 uur 10,0       uren

Gebruiksdagen (aanwezig-afwezig) 200             dagen/jaar open

Temperatuurregiem (dag-nachtverlaging) 21,0            °C 5,0        °C

Maximale binnentemperatuur zomer 26,0            °C

Natuurlijk ventilatie 1.500          m3/h

Half mechanische ventilatie -             m3/h -        m2 BVO

Mechanische ventilatie 15.000        m3/h 2,0        st kasten

Koeling ? - Koeltorens ? ja nee

Offerte min/max buitentemperatuur -7 °C 30 °C

Nachtvermogen licht en lucht 5% %

Rendement van de verwarmingsinstallatie 80% %

Rendement van de LBH igv recuperatie 85% %

Rendement van de warmtepomp 4,00            COP (w) 3,00       COP (k)

Tijd van de bijdrage door personen 3.653          h/An

Interne warmtelast door apparaten 5,0              W/m2 wegkoelen? nee

CO2 sturing (mate van terugtoeren) 20%

Maatregelen voor luchtdicht bouwen ja

C Verlichting en inrichting

Branduren correctie verlichting VS  veegschakeling 

FNO: verlichtingssterkte 500             

FNO: hoogte armaturen 2,70            

FNO: type armatuur T5

FNO: typische ruimte (br/diep) 7,20            m1 7,20       m1

Verlichting 7,80            W/m2 6,81       m2 BVO/arm 1.400 branduren/jaar

Overige stroomverbruikende apparaten 6                W/m2 volgt in beginsel uit de warmtelast

Gelijktijdigheid Electra 60%
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1 december 2016

22.997
1 december 2016

BEREKENINGEN BASISMODEL verdeling ratio

E Totalen en kengetallen

Ruimte verwarming 394.320      MJ 51% 105%

Ruimte koeling 377.108 MJ 49% 96%

Elektriciteit 479.696      MJ

Graaduren 71.091        

Delta T.K 8,110          

Verbruiksfactor k 7,28            m3.s.t/An.m2

Verbruiksfactor v 0,00030      m3 gas/m3

F Energiegebruik verwarming Totaal Energiegebruik electra Totaal

Warm tapwater m3 Warm tapwater obv voordruk DWL kWh

BG vloer 2.426 m3 Verlichting ### kWh

Dichte gevel 2.105 m3 Luchtbehandeling ### kWh

Gevelkozijnen 6.881 m3 Koeling Klimaat   ### kWh

Dak 1.754 m3 Liften kWh

Dakopeningen 118 m3 Pompenergie ### kWh

Ventilatie en spleetverlies 13.292 m3 Duurzame maatregelen (zie D) separaat kWh

Winst door zoninstraling -3.184 m3 E-verbruik gebouw #### kWh

Winst door verlichting -2.151 m3 Inrichting ### kWh

Winst door personen -7.225 m3 Centrale keukenvoorziening kWh

Duurzame maatregelen (zie D) separaat m3 Koeling serverruimte 24/7 kWh

Totaal gasverbruik 14.015 m3/jaar Totaal E-verbruik ####kWh/jaar

4,7             m3/BVO 44    kWh/BVO
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1 december 2016

22.997
1 december 2016

I Financiële uitkomsten Totaal per BVO Tarieven

Gas 7.007€        2€             0,50€     

Electra 15.990€      5€             0,12€     

Totaal 22.997€     8€             

J Technische uitkomsten Totaal

CO2 uitstoot 100             ton

Energieverbruik primair 895             GJ

Besparende maatregelen (D) NTB GJ

Verwarmingsvermogen 88               kW warmte

Koelvermogen (indien in PvE) 80               kW koude
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INNOVATIEBLAD

Beschrijving van de innovatie

Bouwkosten/kosten van de innovatie geleverd en werken aangebrach door de leverancier.

25.000€                              

Meest gebruikelijk vorm van inkoop

 # als onderaannemer j

 # als nevenaannemer n

 # directielevering n

Levensduur van de innovatie

25                                      jaar 2.017          2.042         

Kosten van onderhoud van de innovatie, incl. revisies etc.

100€                                   per 1 jaar 25 maal 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

200€                                   per 3 jaar 8 maal 2.020 2.023 2.026 2.029 2.032 2.035 

300€                                   per 5 jaar 5 maal 2.022 2.027 2.032 2.037 -    -    

400€                                   per 7 jaar 3 maal 2.024 2.031 2.038 -    -    -    

Andere noodzakelijk te maken kosten voor de innovatie (bv keuringen)

25€                                     per 1 jaar 25 maal 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

-€                                   per 1 jaar 25 maal 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

Parameters van de innovatie

Besparing op aardgas

1.000€                                m3 per jaar

Besparing op elektriciteit

1.000€                                kWh per jaar

Energiebesparing per jaar bij gegeven onderlegger/basismodel

250€                                   per per jaar

 werking, principes, etc. 

 rendementen, isolatiewaardes, onderhoudsregimes, overige beschrijvingen 
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Vragen over de innovatie score

kleur

Milieukeurmerk De innovatie als geheel is voorzien van een  

milieukeurmerk dat voldoet aan de eisen van 

Blauwe Vlag, Europees Ecolabel, Milieukeur, 

Skal of Green Key, niveau goud

De belangrijkste componenenten zijn voorzien 

van een milieukeurmerk zoals onder A

Er is geen milieukeurmerk voor deze innovatie.

Bio based materials De innovatie bestaat voor meer dan 50% uit bio 

based materials, conform de lijst met bio based 

producten op www.nibe.info

De innovatie bestaat voor meer dan 20% uit bio 

based materials, conform de lijst met bio based 

producten op www.nibe.info

De innovatie bestaat voor minder dan 20% uit 

bio based materials, conform de lijst met bio 

based producten op www.nibe.info, of het 

percentage is niet bekend.
Herkomst van materialen Er worden hergebruikte materialen toegepast of 

voor alle materialen is er een chain of custody 

certificaat of een BES 6001:2008 certificaat op 

het niveau "very good" of beter

Minimaal 50% is hergebruikt materiaal of 

hebben een chain of custody certificaat of een 

BES 6001:2008 certificaat op het niveau "very 

good"

Er worden nieuwe materialen toegepast 

waarvan de herkomst divers is.

Herkomst van deelproducten De innovatie is voor meer dan 70% 

samengesteld uit producten afkomstig uit 

De innovatie is voor meer dan 70% 

samengesteld uit producten afkomstig uit 

De innovatie is voor meer dan 70% 

samengesteld uit producten afkomstig buiten 

Toekomstig hergebruik Meer dan 70% van de bij deze innovatie 

toegepaste onderdelen kunnen na afloop van de 

technische levensduur worden hergebruikt

Meer dan 70% van de bij deze innovatie 

toegepaste materialen kan eenvoudig worden 

gescheiden en is geschikt voor recycling

De materialen zijn niet eenvoudig te scheiden 

en/of niet geschikt voor recycling

Overlast De innovatie veroorzaakt geen overlast op het 

gebied van stank, geluid, trillingen of licht.

De innovatie veroorzaakt overlast, maar deze 

valt zonder maatregelen binnen de wettelijke 

normen

De door deze innovatie veroorzaakte overlast 

vereist extra maatregelen in het ontwerp om 

overlast boven de wettelijk toegestane normen 

te voorkomen.
Vervuiling Het gebruik van deze innovatie leidt niet tot 

emissies. Er zijn ook geen stoffen toegepast die 

een potentieel gevaar vormen voor het milieu, 

zoals HCFK's.

Het gebruik van deze innovatie leidt niet tot 

emissies. Er zijn stoffen toegepast die een 

potentieel gevaar vormen voor het milieu, zoals 

HCFK's. Er zijn maatregelen getroffen om het 

vrijkomen van deze stoffen te voorkomen.

Deze innovatie heeft een beperkt risico op 

schadelijke emissies, dit risico valt binnen de 

wettelijke kaders.

Ruimtegebruik Voor het toepassen van deze innovatie is 

minder ruimte in het gebouw nodig dan bij 

toepassing van de conventionele oplossing

Voor het toepassen van deze innovatie is even 

veel ruimte in het gebouw nodig dan bij 

toepassing van de conventionele oplossing

Voor het toepassen van deze innovatie is meer 

ruimte in het gebouw nodig dan bij toepassing 

van de conventionele oplossing
Gebruiksvriendelijkheid Het gebruik van deze innovatie is 

vanzelfsprekend en vereist geen specialistische 

kennis.

Deze innovatie kan na instructie door alle 

gebruikers worden gebruikt.

Voor deze innovatie is het noodzakelijk dat er 

specialistische onderzteuning gedurende de 

gehele gebruiksfase beschikbaar is.
Binnenklimaat Deze innovatie leidt ten opzichte van een 

conventionele oplossing tot een verbetering van 

het binnenklimaat op meerdere van de volgende 

aspecten: luchtkwaliteit, visueel comfort, 

akoestisch comfort, thermisch comfort.

Deze innovatie leidt ten opzichte van een 

conventionele oplossing tot een verbetering van 

het binnenklimaat op één van de volgende 

aspecten: luchtkwaliteit, visueel comfort, 

akoestisch comfort, thermisch comfort.

Deze innovatie biedt een gelijkwaardig 

binnenklimaat ten opzichte van een 

conventionele oplossing

Risico's Indien deze innovatie wordt toegepast is er 

geen risico op falen tijdens de gebruiksperiode. 

Indien er toch iets mis mocht gaan, dan wordt 

dit door garanties afgedekt.

Het risico op falen tijdens de gebruiksperiode is 

voor deze innovatie vergelijkbaar met een 

conventionele oplossing. Dit risico wordt met 

garanties afgedekt.

Deze innovatie is een experimentele oplossing, 

het risico op falen is niet bekend maar wordt 

wel met garanties afgedekt.

 Onder A staan de gebouwspecificaties in termen van de NEN 2580. Deze zijn verplicht te gebruiken.Deze innovatie leidt niet tot een langere 

bouwtijd en kan direct na oplevering volledig 

worden gebruikt.

Deze innovatie heeft consequenties voor de 

planning OF vraagt om een "inregelperiode" na 

oplevering

Deze innovatie heeft consequenties voor de 

planning EN vraagt om een "inregelperiode" na 

oplevering
Kwaliteit De verwachte technische levensduur van deze 

innovatie is langer dan die van een 

conventionele oplossing

De verwachte technische levensduur van deze 

innovatie is gelijk aan die van een conventionele 

oplossing

De verwachte technische levensduur van deze 

innovatie is korter dan die van een 

conventionele oplossing

C

Deze vragenlijst gaat over de voorgestelde innovatie, dus over de unieke samenstelling van producten die deze innovatie kenmerken.

Het is geen vervanging van een milieukeurmerk of een LCA. Enkelvoudige materialen/grondstoffen worden hiermee niet beoordeeld.

Hiervoor wordt verwezen naar de milieudatabase.

A B


