
Vraag je energielabel 
aan bij een vakbekwaam 
adviseur!
Als particuliere woningeigenaar kunt u nu niet meer zelf online 
het vereenvoudigd energielabel aanvragen, er moet een afspraak 
worden gemaakt met een vakbekwaam energieadviseur.

Label2day is als officieel partner van BuildingLabel BRL9500 gecertificeerd. 
Onze gediplomeerde adviseur neemt alle bouwkundige en installatietechnische 
kenmerken van uw woning op, berekent hoeveel energie er nodig is voor 
verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en stelt op basis 
daarvan een energielabel vast.

Nieuwe bepalingsmethode energielabel vanaf 2021

Kosten energielabel
woning € 349

Meer weten?
Bel of mail ons voor
een persoonlijk advies.
06 536 343 16
info@label2day.nl Voor de opname van een energielabel bij u 

op locatie voor woningen tot 513 m3 (dat 
is ongeveer 190 m2) inhoud betaalt u bij 
Label2day slechts €349 inclusief btw!

• Toeslag energielabel per 100 m3 bedraagt € 25,-
• 100 m3 komt overeen met ongeveer 37 m2

Kijk op label2day.nl voor meer informatie!

tel:0653634316
mailto:info%40label2day.nl?subject=
https://label2day.nl/aanvragen-energielabel/


Onze samenwerking 
met Homekeur biedt u 
energielabel garantie!
Voor makelaars
Vanaf januari 2021 zijn wij een samen-
werking aangegaan met Homekeur, dé 
specialist op het gebied van bouwkundige 
keuringen. Met een landelijk netwerk van 
vakbekwame adviseurs kunnen wij samen 
met Homekeur snel en flexibel inspelen 
op de wens van uw klanten om het ener-
gielabel van hun woning vast te stellen.  
Daarnaast kunnen wij aanvullende dien-
sten aanbieden bij de aankoop van een 
woning, zoals een bouwtechnische keu-
ring en asbestinventarisatie

Voor woningeigenaren
Wij zijn u graag van dienst bij het vaststel-
len van het energielabel van uw woning. 
Door onze samenwerking met Homekeur 
zijn wij nog flexibeler en kunnen wij snel 
een afspraak inplannen voor het vaststel-
len van het energielabel. Wilt u meer weten 
over de mogelijkheden voor energiebespa-
ring of is er een bouwtechnische keuring 
of asbestinventarisatie gewenst? Wij zor-
gen er samen met onze adviseurs voor dat 
uw vragen worden beantwoord en dat uw 
opdracht naar wens en volgens afspraak 
wordt uitgevoerd.
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DOOR ONZE SAMENWERKING ZIJN WIJ FLEXIBELER EN KUNNEN WIJ U 
MEER DIENSTEN AANBIEDEN VOOR EEN BLIJVEND SCHERPE PRIJS!


