Nieuwe bepalingsmethode energielabel vanaf 2021

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.

Meer weten?
Bel of mail ons voor
een persoonlijk advies.
06 536 343 16
info@label2day.nl

Kosten energielabel
woning € 349
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!
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