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Basisnormen 1 ster 
 

Hotelkamer 

 

Veiligheid en privacy in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

100.   Alle kamers met eigen ingang. 

Ja   Nee   

101.   Duidelijke aanduiding aan de buitenkant van alle kamers door nummer, naam of 
letter, etc. 

Ja   Nee   

102.   Mogelijkheid tot afsluiten van de kamerdeur in alle kamers. 

Ja   Nee   

105.   Voorzieningen om inkijk te voorkomen (vitrage of soortgelijke voorziening) in alle 
kamers. 

Ja   Nee   

 

Verlichting en elektra in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

200.   Algemene verlichting in alle kamers. 

Ja   Nee   

201.   Bij de ingang van alle kamers moet een schakelaar zitten voor de verlichting. 

Ja   Nee   

202.   Verlichting geschikt om bij te lezen in bed, per slaapplaats te bedienen vanuit 
bed, in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Daglicht in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

400.   Tenminste één doorzichtig raam op zichthoogte met daglicht in alle kamers. 

Ja   Nee   

401.   Overgordijnen of soortgelijke voorziening in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Luchtbehandeling in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

500.   In alle kamers een, per kamer individueel regelbare, verwarming. 

Ja   Nee   

501.   In alle kamers kan of een raam of rooster open of er is een 
luchtverversingssysteem. 

Ja   Nee   

 

Bed en meubilair in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

600.   Bed of bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met matras, kussen en 
bijbehorend beddengoed in alle kamers. 

Ja   Nee   

601.   Extra deken (of dekbed) en kussen op verzoek. 

Ja   Nee   



605.   Eén zitplaats per logerende gast in alle kamers. Bij gebruik van een kamer door 
meer dan 2 gasten volstaan 2 zitplaatsen. 

Ja   Nee   

607.   Een tafel en bijpassende stoel (die als één zitplaats wordt gerekend) in alle 
kamers. 

Ja   Nee   

611.   Prullenbak in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Kleding en bagage opbergen in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

701.   Hang-/legkast of een vergelijkbare voorziening voor het opbergen van kleding in 
alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Wastafel in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

1100.   Wastafel met warm en koud stromend water en zeep in alle kamers. 

Ja   Nee   

1101.   Wastafelspiegel in alle kamers. 

Ja   Nee   

1102.   Plaatsingsmogelijkheid voor toiletartikelen of toilettas in alle kamers. 

Ja   Nee   

1103.   Wastafelverlichting in alle kamers. 

Ja   Nee   

1104.   Bij de wastafelspiegel een (scheer)stopcontact in alle kamers. 

Ja   Nee   

1105.   Eén handdoek en één badhanddoek per persoon in alle kamers. 

Ja   Nee   

1107.   Een beker of glas per persoon in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 
 

Gemeenschappelijke WC 

Norm Omschrijving Voldoet 

1300.   In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient op dezelfde etage, of 
een niveau hoger of lager, ten minste één wc per 10 kamers (of deel daarvan) die 
niet over een eigen wc beschikken te zijn. Deze wc beschikt over een 
kledinghaak, voortdurend beschikbaar stromend water, luchtverversing en 
verlichting en is duidelijk afgescheiden van de gemeenschappelijke 
badgelegenheid als bedoeld in norm 1400. 
 

Ja   Nee   

1301.   Afsluitbare afvalbak in de gemeenschappelijke WC. 

Ja   Nee   

1302.   Wastafel, zeep en voorziening om handen te drogen. In de gemeenschappelijke 
WC. 

Ja   Nee   

 
 



 

Gemeenschappelijke badgelegenheid 

Norm Omschrijving Voldoet 

1400.   In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient ten minste één 
gemeenschappelijke badgelegenheid per 10 kamers (of deel daarvan) die niet 
over een privé-badgelegenheid beschikken als bedoeld in norm 1200 te zijn. 
Deze badgelegenheid beschikt over voortdurend beschikbaar warm en koud 
stromend water, een zitgelegenheid, luchtverversing en verlichting en is duidelijk 
afgescheiden van het gemeenschappelijk toilet als bedoeld in de norm 1300. 
 

Ja   Nee   

1401.   Handgreep voor in- en uitstappen in bad in de gemeenschappelijke 
badgelegenheid. Alleen indien een bad aanwezig is, anders ja aankruisen. 

Ja   Nee   

1402.   Vanuit de badgelegenheid te bereiken voorziening voor het plaatsen van zeep of 
flacons. 

Ja   Nee   

1403.   Voorziening om kleding op te hangen buiten bereik van water. In de 
gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

1404.   Handdoekenrek in de gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

1405.   Spiegel in de gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

 

Algemene voorzieningen in het hotel 
 

Telecommunicatie in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet 

1600.   Mogelijkheid om op verzoek in het hotel gebruik te maken van een telefoon. 

Ja   Nee   

 

Bereikbaarheid in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet 

1700.   Gasten moeten een functionaris van het hotel 24u/24u kunnen bereiken. 

Ja   Nee   

 

Receptie 

Norm Omschrijving Voldoet 

1900.   Ingecheckte gasten moeten gedurende 24u/24u toegang hebben tot het hotel. 

Ja   Nee   

1901.   Bij het receptiepersoneel is talenkennis aanwezig. 

Ja   Nee   

 

Eten en drinken in het hotel 
 

Verkrijgbaarheid ontbijt 

Norm Omschrijving Voldoet 

2100.   Mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontbijt. 

Ja   Nee   

 



 
Kwaliteit 
 

Properheid en onderhoud 

Norm Omschrijving Voldoet 

2800.   De slaapkamer, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten in het hotel zijn 
proper. 

Ja   Nee   

2801.   De slaapkamer, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten in het hotel 
verkeren in voldoende staat van onderhoud. 

Ja   Nee   

 

Gastvrijheid en gasttevredenheid 

Norm Omschrijving Voldoet 

2900.   De gastvrijheid en dienstbaarheid voldoen aan realistische verwachtingen van 
gasten. 

Ja   Nee   

2901.   Klachten van gasten worden geregistreerd en correct afgehandeld. 

Ja   Nee   

2902.   Gasten krijgen op verzoek inzage in de classificatienormen op basis waarvan aan 
het hotel sterren zijn toegekend. 

Ja   Nee   

2903.   Gasten krijgen op verzoek bij de receptie een gastenenquêteformulier van het 
hotel. In het beveiligde deel van www.hotelsterren.nl vindt u in de rubriek 
ledenservice een voorbeeld van een gastenenquêteformulier. 

Ja   Nee   

 

Niveau en uitstraling 

Norm Omschrijving Voldoet 

3000.   De inrichting en uitstraling van een eenvoudig hotel voldoen aan realistische 
verwachtingen van hotelgasten. 

Ja   Nee   

    

 
 

Keuzenormen 1 ster  
 
Voor de 1 ster categorie zijn er geen keuzenormen 



Basisnormen 2 sterren 
 

Hotelkamer 
 

Veiligheid en privacy in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

100.   Alle kamers met eigen ingang. 

Ja   Nee   

101.   Duidelijke aanduiding aan de buitenkant van alle kamers door nummer, naam of 
letter, etc. 

Ja   Nee   

102.   Mogelijkheid tot afsluiten van de kamerdeur in alle kamers. 

Ja   Nee   

105.   Voorzieningen om inkijk te voorkomen (vitrage of soortgelijke voorziening) in alle 
kamers. 

Ja   Nee   

 

Verlichting en elektra in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

200.   Algemene verlichting in alle kamers. 

Ja   Nee   

201.   Bij de ingang van alle kamers moet een schakelaar zitten voor de verlichting. 

Ja   Nee   

202.   Verlichting geschikt om bij te lezen in bed, per slaapplaats te bedienen vanuit 
bed, in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Daglicht in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

400.   Tenminste één doorzichtig raam op zichthoogte met daglicht in alle kamers. 

Ja   Nee   

401.   Overgordijnen of soortgelijke voorziening in alle kamers. 

Ja   Nee   

 
Luchtbehandeling in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

500.   In alle kamers een, per kamer individueel regelbare, verwarming. 

Ja   Nee   

501.   In alle kamers kan of een raam of rooster open of er is een 
luchtverversingssysteem. 

Ja   Nee   

 
Bed en meubilair in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

600.   Bed of bedden naar rato van het aantal slaapplaatsen met matras, kussen en 
bijbehorend beddengoed in alle kamers. 

Ja   Nee   

601.   Extra deken (of dekbed) en kussen op verzoek. 

Ja   Nee   



605.   Eén zitplaats per logerende gast in alle kamers. Bij gebruik van een kamer door 
meer dan 2 gasten volstaan 2 zitplaatsen. 

Ja   Nee   

607.   Een tafel en bijpassende stoel (die als één zitplaats wordt gerekend) in alle 
kamers. 

Ja   Nee   

611.   Prullenbak in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Kleding en bagage opbergen in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

701.   Hang-/legkast of een vergelijkbare voorziening voor het opbergen van kleding in 
alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Audio en video in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

900.   Kleuren tv met afstandsbediening in 50% van de kamers. 

Ja   Nee   

 

Gastenartikelen in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

1000.   Douche-/badschuim en shampoo in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Wastafel in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

1100.   Wastafel met warm en koud stromend water en zeep in alle kamers. 

Ja   Nee   

1101.   Wastafelspiegel in alle kamers. 

Ja   Nee   

1102.   Plaatsingsmogelijkheid voor toiletartikelen of toilettas in alle kamers. 

Ja   Nee   

1103.   Wastafelverlichting in alle kamers. 

Ja   Nee   

1104.   Bij de wastafelspiegel een (scheer)stopcontact in alle kamers. 

Ja   Nee   

1105.   Eén handdoek en één badhanddoek per persoon in alle kamers. 

Ja   Nee   

1107.   Een beker of glas per persoon in alle kamers. 

Ja   Nee   

 

Badgelegenheid in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet 

1200.   50% van de kamers heeft privé-badgelegenheid en WC in verbinding met de 
slaapkamer (onder badgelegenheid wordt verstaan een afgescheiden ruimte, 
voorzien van een badkuip met handdouche of een douche, met voortdurend 
beschikbaar warm en koud stromend water, luchtverversing en verlichting). 

Ja   Nee   



1203.   Handgreep voor in- en uitstappen in bad in alle kamers. Alleen indien een bad 
aanwezig is, anders ja aankruisen. 

Ja   Nee   

 

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 
 

Gemeenschappelijke WC 

Norm Omschrijving Voldoet 

1301.   Afsluitbare afvalbak in de gemeenschappelijke WC. 

Ja   Nee   

1302.   Wastafel, zeep en voorziening om handen te drogen. In de gemeenschappelijke 
WC. 

Ja   Nee   

1303.   In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient op dezelfde etage 
ten minste één wc per 10 kamers (of deel daarvan) die niet over een eigen wc 
beschikken te zijn. Deze wc beschikt over een kledinghaak, voortdurend 
beschikbaar stromend water, luchtverversing en verlichting en is duidelijk 
afgescheiden van de gemeenschappelijke badgelegenheid als bedoeld in norm 
1400. 

Ja   Nee   

 

Gemeenschappelijke badgelegenheid 

Norm Omschrijving Voldoet 

1400.   In het voor overnachting bestemde deel van het bedrijf dient ten minste één 
gemeenschappelijke badgelegenheid per 10 kamers (of deel daarvan) die niet 
over een privé-badgelegenheid beschikken als bedoeld in norm 1200 te zijn. 
Deze badgelegenheid beschikt over voortdurend beschikbaar warm en koud 
stromend water, een zitgelegenheid, luchtverversing en verlichting en is duidelijk 
afgescheiden van het gemeenschappelijk toilet als bedoeld in de norm 1300. 
 

Ja   Nee   

1401.   Handgreep voor in- en uitstappen in bad in de gemeenschappelijke 
badgelegenheid. Alleen indien een bad aanwezig is, anders ja aankruisen. 

Ja   Nee   

1402.   Vanuit de badgelegenheid te bereiken voorziening voor het plaatsen van zeep of 
flacons. 

Ja   Nee   

1403.   Voorziening om kleding op te hangen buiten bereik van water. In de 
gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

1404.   Handdoekenrek in de gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

1405.   Spiegel in de gemeenschappelijke badgelegenheid. 

Ja   Nee   

 

Algemene voorzieningen in het hotel 

 
Telecommunicatie in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet 

1600.   Mogelijkheid om op verzoek in het hotel gebruik te maken van een telefoon. 

Ja   Nee   

1601.   Mogelijkheid om op verzoek in het hotel gebruik te maken van een telefax. 

Ja   Nee   

 



Bereikbaarheid in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet 

1700.   Gasten moeten een functionaris van het hotel 24u/24u kunnen bereiken. 

Ja   Nee   

 

Receptie 

Norm Omschrijving Voldoet 

1900.   Ingecheckte gasten moeten gedurende 24u/24u toegang hebben tot het hotel. 

Ja   Nee   

1901.   Bij het receptiepersoneel is talenkennis aanwezig. 

Ja   Nee   

1902.   In- en uitchecken met voldoende privacy. 

Ja   Nee   

 

Eten en drinken in het hotel 
 

Verkrijgbaarheid ontbijt 

Norm Omschrijving Voldoet 

2100.   Mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontbijt. 

Ja   Nee   

 

Verkrijgbaarheid dranken 

Norm Omschrijving Voldoet 

2200.   Dranken in het hotel verkrijgbaar. 

Ja   Nee   

 

Kwaliteit 
 

Properheid en onderhoud 

Norm Omschrijving Voldoet 

2800.   De slaapkamer, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten in het hotel zijn 
proper. 

Ja   Nee   

2801.   De slaapkamer, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten in het hotel 
verkeren in voldoende staat van onderhoud. 

Ja   Nee   

 

Gastvrijheid en gasttevredenheid 

Norm Omschrijving Voldoet 

2900.   De gastvrijheid en dienstbaarheid voldoen aan realistische verwachtingen van 
gasten. 

Ja   Nee   

2901.   Klachten van gasten worden geregistreerd en correct afgehandeld. 

Ja   Nee   

2902.   Gasten krijgen op verzoek inzage in de classificatienormen op basis waarvan aan 
het hotel sterren zijn toegekend. U kunt in Uw NHC, binnen het beveiligde deel 
van deze site, een totaaloverzicht printen bij [raadplegen]. 

Ja   Nee   
 



2903.   Gasten krijgen op verzoek bij de receptie een gastenenquêteformulier van het 
hotel. In het beveiligde deel van www.hotelsterren.nl vindt u in de rubriek 
ledenservice een voorbeeld van een gastenenquêteformulier. 

Ja   Nee   

 

Niveau en uitstraling 

Norm Omschrijving Voldoet 

3001.   De inrichting en uitstraling van een eenvoudig - middenklasse hotel voldoen aan 
realistische verwachtingen van hotelgasten. 

Ja   Nee   

 
  



   

  

Keuzenormen 2 sterren 

Benodigd aantal punten: 45  
 
Hotelkamer 

 

Veiligheid en privacy in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

103.   Spionnetje in de kamerdeur van alle kamers.  (1) 

104.   Extra afsluitmogelijkheden van kamerdeur in alle kamers.  (1) 

106.   Gastenkluisje in de kamer of een gastenkluisje elders in het hotel.  (1) 

107.   Gastenkluisje in alle kamers.  (2) 

108.   Kluis in alle kamers.  (3) 

109.   De gast moet in alle kamers de mogelijkheid hebben met een niet-storen 
signaal aan te geven of de kamer door derden betreden mag worden. 

 (1) 

 

Verlichting en elektra in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

203.   Vrij stopcontact bij het bed, goed bereikbaar, in alle kamers.  (1) 

204.   Bij het bed moet een schakelaar zitten voor de algemene verlichting, te 
bedienen vanuit bed, in alle kamers. 

 (3) 

 

Afmeting kamers 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

300.   Tweepersoonskamer 17 m² (geldt voor 90% van de kamers inclusief natte 
cel en voorportaal). 

 (5) 

301.   Tweepersoonskamer 22 m² (geldt voor 90% van de kamers inclusief natte 
cel en voorportaal). 

 (5) 

302.   Tweepersoonskamer 26 m² (geldt voor 90% van de kamers inclusief natte 
cel en voorportaal). 

 (5) 

303.   25% van de hotelkamers beschikken over een voor gasten toegankelijk 
balkon in directe verbinding met de kamer. 

 (2) 

 

Daglicht in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

402.   Niet lichtdoorlatende gordijnen of soortgelijke voorziening om ook overdag 
te kunnen verduisteren in alle kamers. 

 (2) 

 

Luchtbehandeling in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

502.   50% van de kamers heeft individueel regelbare airconditioning of enigszins 
vergelijkbare koelmogelijkheid. 

 (3) 

503.   In alle kamers individueel regelbare airconditioning of enigszins 
vergelijkbare koelmogelijkheid. 

 (5) 

 

Bed en meubilair in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

602.   Extra kussen in alle kamers.  (2) 

603.   Bedden met een lengte van tenminste 2 meter lang en tenminste 90 cm  (3) 



breed per persoon in alle kamers. 

604.   Babybed op verzoek.  (1) 

606.   Eén fauteuil per logerende gast, die als zitplaats wordt gerekend in alle 
kamers. 

 (2) 

608.   Een tafel die mede dienst kan doen als schrijftafel en bijpassende stoel of 
fauteuil (die als een zitplaats/fauteuil wordt gerekend) met voldoende 
bureauverlichting in alle kamers. 

 (2) 

609.   Salontafel of gelijksoortige voorziening om drankjes e.d. in bereikbaarheid 
vanuit fauteuil(s) te kunnen plaatsen in alle kamers. 

 (2) 

610.   Mogelijkheid om met 2 personen (schuin) tegenover elkaar te kunnen 
zitten en/of een maaltijd te gebruiken.  

 (1) 

612.   Passpiegel in alle kamers.  (1) 

 

Kleding en bagage opbergen in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

700.   Kofferrek of soortgelijke voorziening in alle kamers.  (1) 

702.   Kapstok (minimaal 2 haken) in alle kamers.  (1) 

703.   Broekenpers in alle kamers.  (2) 

704.   Strijkplank en strijkbout, met stoomfunctie, op verzoek.  (1) 

705.   Strijkplank en strijkbout, met stoomfunctie, in alle kamers.  (2) 

706.   Was- en strijkservice op verzoek met 2 uur retourservice van 08.00 - 20.00 
uur. 

 (2) 

 

Telecommunicatie in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

800.   Telefoon met een buitenlijn in alle kamers.  (2) 

801.   Aansluiting voor datacommunicatie en tenminste één vrij stopcontact ten 
behoeve van computer in alle kamers. 

 (3) 

802.   Datacommunicatie; beschikbaarheid van meerdere verbindingen 
tegelijkertijd (spraak en data) alsmede twee vrije stopcontacten in alle 
kamers. 

 (4) 

803.   Breedband datacommunicatie; beschikbaarheid van meerdere 
verbindingen tegelijkertijd (spraak en data) alsmede twee vrije 
stopcontacten in alle kamers. 

 (5) 

804.   Telefax op verzoek.  (1) 

805.   Telefax in alle kamers.  (2) 

806.   Computer met internetaansluiting op verzoek.   (4) 

807.   Computer met internetaansluiting in alle kamers.  (5) 

808.   Antwoordapparaat in alle kamers (voicemail).  (1) 

809.   Extra telefoon met buitenlijn in de privé-badgelegenheid van alle kamers.  (1) 

810.   Op alle kamers staan minimaal 1 telefoontoestel op de schrijftafel en 1 
telefoontoestel in de nabijheid van het bed, beiden met buitenlijn. 

 (1) 

811.   Printer op verzoek.  (1) 

812.   Printer in alle kamers.  (2) 

 

Audio en video in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

901.   Kleuren tv met afstandsbediening in alle kamers.  (3) 

902.   Radiokanalen in de kamer aanwezig.  (1) 

903.   Radio met vrije keuze van kanalen in alle kamers.  (2) 



904.   Beschikbaarheid van Pay TV met mogelijkheid om op verzoek van de gast 
af te sluiten. 

 (2) 

905.   Extra luidspreker voor radio en of televisie in de privé-badgelegenheid van 
alle kamers. 

 (1) 

906.   Videorecorder en/of DVD-speler met afstandsbediening op verzoek.  (1) 

907.   Videorecorder en/of DVD-speler met afstandsbediening standaard in alle 
kamers. 

 (2) 

908.   Movie en/of Music on Demand met een ruime keuze in alle kamers.  (3) 

909.   Televisiescherm in alle badkamers.  (2) 

 

Gastenartikelen in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1001.   Basis assortiment verzorgingsartikelen (tandpasta, scheergerei e.d.) op 
verzoek. 

 (1) 

1002.   Uitgebreid assortiment verzorgingsartikelen in alle kamers (naast artikelen 
als bedoeld in norm 1001, tevens minimaal bodylotion, 
shampoo/conditioner, luxe zeep). 

 (2) 

1003.   Schoenpoetsmiddelen op verzoek.  (1) 

1004.   Schoenpoetsmiddelen in alle kamers.  (2) 

1005.   In alle kamers informatie over de aanvullende hoteldiensten.  (1) 

1006.   Welkomstgeschenk in alle kamers.  (1) 

1007.   Schrijfgerei en correspondentiepapier in alle kamers.  (1) 

1008.   Paraplu in de kamer of op verzoek.  (1) 

1009.   Stekker-adaptor op verzoek.  (1) 

 

Wastafel in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1106.   Washandje/waslapje per logerende gast in alle kamers.  (1) 

1108.   Dubbele wastafel in alle tweepersoonskamers en suites.  (1) 

 

Badgelegenheid in de kamer 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1201.   Alle kamers hebben privé-badgelegenheid en WC in verbinding met de 
slaapkamer (onder badgelegenheid wordt verstaan een afgescheiden 
ruimte, voorzien van een badkuip met handdouche of een douche, met 
voortdurend beschikbaar warm en koud stromend water, luchtverversing 
en verlichting). 

 (5) 

1202.   Badmat in privé-badgelegenheid in alle kamers.  (1) 

1204.   Haarföhn op verzoek.  (1) 

1205.   Haarföhn in alle kamers.  (2) 

1206.   Badjas en badslippers per logerende gast in alle kamers.  (3) 

1207.   Uittrekbare waslijn of gelijksoortige voorziening in alle kamers.  (1) 

1208.   Separate scheerspiegel in alle kamers.  (1) 

1209.   Separate scheerspiegel, met ingebouwde verlichting, in alle kamers.  (2) 

1210.   Handdoek verwarming.  (1) 

1211.   Bidet.  (3) 

1212.   Gescheiden bad en douche in minimaal 50% van de kamers.  (3) 

1213.   Gescheiden bad en douche in alle kamers.  (5) 

1214.   Toilet separaat van badgelegenheid in minimaal 50% van de kamers.  (2) 

1215.   Toilet separaat van badgelegenheid op alle kamers.  (4) 



1216.   Anticondens voorziening door verwarmde badkamerspiegel.  (1) 

1217.   Extra badhanddoek boven de basisnorm per persoon standaard in alle 
kamers. De basisnorm 1105 luidt: Eén handdoek en één badhanddoek per 
persoon in alle kamers 

 (1) 

1218.   Antislip voorziening in de badkuip.  (1) 

 

Algemene voorzieningen in het hotel 
 

Luchtbehandeling in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1500.   Airconditioning of enigszins vergelijkbare koelmogelijkheid in 
gemeenschappelijke lokalen. 

 (4) 

 

Telecommunicatie in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1602.   Mogelijkheid om op verzoek in het hotel gebruik te maken van een 
computer met breedband internetaansluiting. 

 (2) 

 

Bereikbaarheid in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1701.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel.  (3) 

1702.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel, voldoende voor minimaal 25% van 
totale aantal kamers. 

 (4) 

1703.   Eigen parkeergarage.  (4) 

1704.   Eigen parkeergarage bij het hotel, voldoende voor minimaal 25% van het 
totale aantal kamers. 

 (5) 

1705.   Permanente parkeerassistentie.  (2) 

1706.   Bagagetransport op verzoek.  (2) 

1707.   Bagagetransport aangeboden.  (4) 

1708.   Gasten behoeven om hun kamer te bereiken niet meer dan 2 etages trap 
te lopen. 

 (2) 

1709.   Gasten behoeven om hun kamer te bereiken niet meer dan één etage trap 
te lopen. 

 (3) 

1710.   95% van de hotelkamers moet door de gast kunnen worden bereikt zonder 
traplopen. 

 (4) 

1711.   Stop- en losmogelijkheid bij de ingang van het hotel.  (2) 

1712.   Eigen shuttleservice, op verzoek of middels dienstregeling.  (3) 

 

Voorziening gehandicapte gasten in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1800.   Entree toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  (2) 

1801.   Aangepaste algemene WC voor rolstoelgebruikers.  (2) 

1802.   Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers.  (2) 

1803.   Parkeerplaats met aanduiding gereserveerd voor rolstoelgebruikers.  (2) 

1804.   Kamer geheel aangepast aan de specifieke eisen van rolstoelgebruikers 
en andere mindervalide gasten. 

 (3) 

 

Receptie 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

1903.   Separate receptiebalie.  (2) 



1904.   Receptieservice verzekerd door de fysieke aanwezigheid van een 
receptiebediende van 07.00 uur tot 23.00 uur en de fysieke aanwezigheid 
van een functionaris in of in de onmiddellijke nabijheid van het hotel (de 
functionaris is binnen maximaal 5 minuten na oproep van de gast in het 
hotel aanwezig) van 23.00 uur tot 07.00 uur in combinatie met een 
intercomverbinding (direct contact tussen gast en functionaris). 

 (3) 

1905.   Receptie- en conciërgeservice, 24u/24u geopend en fysiek bemand.  (5) 

1906.   Zitgelegenheid bij de receptie.  (1) 

1907.   On-line reserveren van hotelkamers mogelijk met bevestiging.  (1) 

1908.   Begeleiding van de gasten naar hun kamer bij check-in.  (1) 

 

Betalingsservice 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2000.   Mogelijkheid tot het betalen middels chippen en/of pinnen.  (2) 

2001.   Minimaal 2 soorten creditcards worden geaccepteerd.  (2) 

 

Eten en drinken in het hotel 
 

Verkrijgbaarheid ontbijt 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2101.   Ontbijt-roomservice.  (2) 

2102.   Ontbijtbuffet en/of mogelijkheid van gereserveerd ontbijt én ontbijt-
roomservice. 

 (3) 

 

Verkrijgbaarheid dranken 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2201.   Drankenautomaat in het hotel.  (1) 

2202.   Minibar of dranken-roomservice 07.00 uur - 23.00 uur.  (2) 

2203.   Minibar en 24u/24u dranken-roomservice.  (4) 

2204.   Ruimte met bediening door personeel in het hotel voor het verkrijgen van 
dranken. 

 (2) 

2205.   Bar met bediening door personeel in het hotel, met internationaal 
assortiment dranken. 

 (3) 

2206.   Koffie-/theevoorziening in alle kamers.  (2) 

 

Verkrijgbaarheid maaltijden 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2300.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, gedurende 
minimaal 2 uur een mogelijkheid om in het hotel te lunchen. 

 (2) 

2301.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, gedurende 
minimaal 3 uur een mogelijkheid om in het hotel te dineren. 

 (4) 

2302.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, een mogelijkheid 
om in een restaurant in het hotel te lunchen en te dineren. 

 (5) 

2303.   24u/24u maaltijden-roomservice.  (4) 

2304.   Op verzoek wordt rekening gehouden met dieetwensen.  (1) 

2305.   Op verzoek wordt rekening gehouden met kindermenu.  (1) 

2306.   Warme maaltijden-roomservice van 18.00 - 22.00 uur.  (3) 

2307.   Warme maaltijden-roomservice 24u/24u.  (5) 

2308.   Beschikbaarheid van meerdere restaurantconcepten in het hotel zoals 
bedoeld in 2302. Deze norm luidt: Voor gasten is er, tijdens 
openingsdagen van het hotel, een mogelijkheid om in een restaurant in het 

 (4) 



hotel te lunchen en te dineren. 

 

Overige 
 

Overige voorzieningen in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2400.   Ten minste 2 suites. Een suite is een kamer (inclusief privé-badkamer en 
eventuele voorruimtes) met een zeer royale en geriefelijke inrichting en 
een minimale afmeting van 50 m². 

 (3) 

2401.   Niet-roken kamers in het hotel beschikbaar.  (1) 

2402.   Vestiaire en/of garderobe.  (1) 

2403.   Bewaakte vestiaire en/of bewaakte garderobe.  (3) 

2404.   Bagageruimte in het hotel (afgesloten of onder toezicht).  (2) 

2405.   Schoenpoetsmachine in het hotel.  (1) 

2406.   Mogelijkheid tot aanschaf in het hotel van lectuur en kranten.  (1) 

2407.   Verkrijgbaarheid in het hotel van ""gift"" artikelen.  (1) 

2408.   Kapsalon.  (1) 

2409.   Beschikbaarheid van connecting rooms.  (2) 

 

Overige services in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2500.   Wekservice op verzoek.  (1) 

2501.   Turndownservice op verzoek (’s avonds).  (2) 

2502.   Turndownservice (iedere avond).  (5) 

2503.   Wasserij en strijkservice 24u/24u.  (3) 

2504.   Stomerijservice, wasserijservice en strijkservice 24u/24u.  (4) 

2505.   Schoenpoetsservice op verzoek.  (3) 

2506.   Secretariaatservice van 08.00 - 20.00 uur.  (3) 

2507.   Kinderoppasservice.  (3) 

2508.   Vervoer- en ticketreserveringen.  (1) 

2509.   Reserveren van bijvoorbeeld theater, bioscoop en musea bij de 
hotelreceptie. 

 (1) 

 

Ontspanning en recreatie in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2600.   Zwembad (buiten) bij het hotel.  (3) 

2601.   Zwembad (binnen) in het hotel.  (5) 

2602.   Sauna voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 

2603.   Stoombad voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 

2604.   Whirlpool voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 

2605.   Solarium voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 

2606.   Fitnessruimte in het hotel.  (2) 

2607.   Beautysalon in het hotel.  (4) 

2608.   Terras bij het hotel.  (4) 

2610.   Voor kinderen een speelkamer in of speeltuin bij het hotel.  (1) 

2611.   Tennisbaan bij of tenniszaal in het hotel.  (2) 

2612.   Mogelijkheid van huur van recreatieartikelen in het hotel.  (1) 

 
 



 

Vergaderingen en banquets in het hotel 

Norm Omschrijving Voldoet  Punten 

2700.   Beschikbaarheid van vergaderzaal(zalen) in het hotel.  (3) 

2701.   Banquetfaciliteiten in het hotel.  (3) 

2702.   Professionele dienstverlening ten behoeve van zaal / banquetfaciliteiten.  (2) 

     

     

Legenda:   

= keuzenormen die samen een groep vormen. Slechts eenmaal het hoogste aantal 
punten kan worden behaald.  

 

 



Bijlage B
Analyse keuze hotel

In deze analyse zal gekeken worden naar de zes lagen van Brand. Eisen die gesteld worden aan het 

pand en de locatie zullen verdeeld worden over deze zes layers. De eisen worden aangevuld met eisen 

die toeristen stellen aan een stad en verblijf. De andere lagen zullen aangevuld worden met eisen uit de 

basisnormen die gesteld worden aan hotels. De keuze zal bestaan uit een hostel, één sterren hotel, 2 ster-

ren hotel en een 5 sterren hotel. Per eis zal gekeken hoe geschikt het pand is voor deze opties. De eisen 

worden gewaardeerd met een -, 0 of een +. Zo kan er gekeken worden of een eis geschikt is, neutraal of 

ongeschikt. Zo rolt er aan het einde van de analyse per keuze een waardering uit waarbij men direct kan 

zien welke optie het meeste geschikt is voor herbestemming.

Site

De gemeente Nijmegen wil meer toeristen naar de stad trekken. Veel toeristen komen voor een kort 

bekijken goed bereikbaar zijn.

Eisen Site:

Bereikbaarheid per auto:  hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Het kantoorpand ligt aan het winkelcentrum van Nijmegen. Met de auto kan het pand bereikt worden. 

Het pand is alleen te bereiken vanuit een eenrichtingsweg die vanaf de belangrijkste verkeersader in het 

hart van Nijmegen ligt, het Keizer Karel Plein. 

Parkeergelegenheid:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: 0

Bij het kantoorpand zit geen grote parkeerplaats. Er is dus maar een beperkt aantal plaatsen beschik-

baar voor de gasten. In de basisnormen staat niet vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen een hotel nodig 

heeft. Alleen een 5 sterren hotel is verplicht permanente parkeerassistentie te hebben.

Bereikbaarheid openbaar vervoer:  hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Het kantoorpand is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het busstation ligt aan de overzijde van 

het kantoor. Streek en stadsbussen komen aan en vertrekken van dit station. Vanuit hier kan men ook de 

musea bereiken die in de omgeving van Nijmegen liggen. Ook het NS-station ligt tegenover het kantoor. 

Treinen komen aan en vertrekken in de richting van Arnhem, ’s Hertogenbosch en Venlo.

Nabijheid winkels & horeca:   hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Het winkelcentrum van Nijmegen is op loopafstand. Binnen 10 minuten lopen (700 meter) sta je mid-

den in het centrum. Het centrum van Nijmegen herbergt verschillende horecazaken. 

Nabijheid luchthaven:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Met de nieuwe luchthaven in Weeze (DU), wat op een half uur rijden ligt van Nijmegen kan de stad veel 
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toeristen trekken. Veel jonge toeristen vliegen op deze manier naar andere steden voor een kort bezoek. 

Representativiteit omgeving:   hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Het pand ligt precies tegenover het centraal station. Dicht bij het centrum en in één van de vier kan-

toorgebieden van Nijmegen. Dat het pand in een ‘kantoorgebied’ ligt valt niet erg op doordat het net op 

de rand van het gebied ligt. Men loopt vanaf het station zo langs het pand naar de stad.

Fietsenstalling:     hostel: 0 *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -

-

zen vaker deze low-cost verblijven aandoet.

Totaalscore Site:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

Structure

Aan de structuur van het pand hoeft niets veranderd te worden. Er kan in de analyse gekeken worden 

naar de plaatsing van de kolommen maar daar wordt bij de indeling van de plattegrond (Space plan) ook 

al naar gekeken. De enige norm waarvoor de draagstructuur drastisch verbouwd zou moeten worden 

is de aanwezigheid van een binnenzwembad in het pand. Dit betreft een keuzenorm en daar zou in dit 

geval bewust niet voor gekozen kunnen worden. Om deze reden wordt het vijf sterrenhotel met een 0 

beoordeeld.

Totaalscore Structure:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: 0

Skin

De gevel is het eerste waar toeristen naar kijken wanneer ze bij een hotel aankomen. Het moet herken-

baar en representatief zijn voor het hotel wat zich in het pand vestigt. Bij het herbestemmen van een 

kantoorpand naar een hotelfunctie moet er iets gaan gebeuren met de gevel. De eisen voor geluid zijn 

voor een hotel zwaarder dan voor een kantoor.

Eisen Skin:

Representativiteit:     hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -

Je wilt als hotel dat het pand waar je in gevestigd bent er goed uitziet. In de normen is ook vastgelegd dat 

de inrichting en uitstraling van het hotel moet voldoen aan de realistische verwachtingen van de gasten. 

Dit geldt voor alle sterrenhotels. Het hotel moet er dus representatief uitzien.

Herkenbaarheid/Uiterlijk:   hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -
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Voor een hotel is herkenbaarheid belangrijk. Hotels willen al kunnen uitstralen wat voor soort hotel de 

toerist kan verwachten. Het moet dus voldoen aan de verwachtingen van de bezoeker. Bezoekers van 

hostels verwachten minder van de huisvesting. Vaak worden ook scholen in de zomervakantie omge-

toverd tot een hostel. Men ziet dus aan de buitenzijde niet direct dat het hier een hostel betreft.

Hoogte:     hostel: 0 *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: + 

De hoogte van het pand is niet heel belangrijk voor een hostel of hotel maar het biedt wel voordelen. Een 

vijf sterrenhotel moet tenminste twee suites kunnen aanbieden en dan is het natuurlijk mooi wanneer 

men uitzicht heeft over de stad. Ook reclame op het pand valt meer op wanneer het een hoog gebouw 

betreft.

Totaalscore Skin:    hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -

Services

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de hotelkamers en algemene voorzieningen.

Eisen Services:

Kamers:     hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -

Bij een hotelkamer is het verplicht om een lichtschakelaar bij de deur te hebben en een nachtlampje. 

Tevens moeten er in alle kamers, per kamer individueel, regelbare verwarming aanwezig zijn. Ook moet 

er een rooster of raam open kunnen, of er moet een luchtverversingssysteem zijn. Voor een vijfster-

renhotel is het nog verplicht om airco op elke kamer te hebben. Voor een hostel gelden deze eisen niet. 

Men kan soms wel met 8 mensen op een kamer liggen en daarvoor kan men niet allemaal individueel 

de temperatuur regelen. Een nachtlampje naast elk bed is wel wenselijk zodat men andere gasten niet 

stoort wanneer ze bijvoorbeeld laat aankomen en de helft al slaapt.

Algemene voorzieningen:   hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -

In een één sterrenhotel dient een telefoon aanwezig te zijn waar gasten mee kunnen bellen. In een twe-

esterrenhotel moet ook een telefax aanwezig zijn. Bij een vijfsterrenhotel moet er een PC met internet 

aanwezig zijn. Ook moeten de gasten gebruik kunnen maken van een stomerij en moeten ze roomservice 

kunnen bestellen. Ook moet de receptie 24 uur per dag bemand zijn. Een hostel heeft deze eisen niet 

maar men zien in de meeste hostels wel dat er een aantal computers met toegang tot het internet bes-

chikbaar zijn.

Totaalscore Services:   hostel: + *hotel:  0 **hotel:  0 *****hotel: -
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Space Plan

De plattegrond van het pand wordt voornamelijk ingevuld met hotelkamers. Er zal gekeken worden in 

hoeverre de plattegronden geschikt zijn voor de invulling van hotels.

Eisen Space plan:

Grootte:     hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: -

De pand is groot genoeg om een hostel of hotel in te herbergen. Wanneer men de minimale eisen voor 

een tweepersoonskamer van een vijf sterrenhotel hanteert kunnen er in theorie 14 kamers per verdie-

ping geplaatst worden. Echter voor de andere ruimten die een vijfsterrenhotel moet herbergen is weinig 

plaats. Een ruimte om te dineren en een keuken gaan al moeilijk op één verdieping. Verder zou er ook 

nog een bar aanwezig moeten zijn, bagageruimte en diverse opslagruimtes. De diverse ruimtes die onder 

de keuzenormen vallen zijn hierbij nog niet meegerekend. 

Flexibel ruimtegebruik/indeling:  hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: 0

De verdiepingen zijn eenvoudig in te delen. Wanneer men een gang centraal in het gebouw plaats kun-

nen alle kamers hier omheen geplaatst worden. Dit is ook de enige manier om de plattegrond in te delen. 

In een 5 sterrenhotel moeten de afmetingen van een tweepersoonskamer minimaal 26 m2 zijn. Hierdoor 

wordt de mogelijkheid van een vrije indeelbaarheid zeer beperkt.

Routing:     hostel: + *hotel:  + **hotel:  + *****hotel: +

De routing in het pand blijft zeer eenvoudig. Door de vorm van het gebouw blijft de gang en de gang in 

één lijn liggen. Er zijn geen bochten nodig die de gang onoverzichtelijk maken.

Hotelkamer:     hostel: + *hotel:  + **hotel:  - *****hotel: -

In de basisnormen worden veel eisen gesteld aan de hotelkamers. Een hostel hoeft hier niet aan te 

voldoen. Er zit geen minimale oppervlakte aan verbonden en er is ook geen verplichting aan de hoeveel-

heid bedden. Een hostel kan zich onderscheiden in het aanbieden van kamers met een verschillende ho-

eveelheid bedden. In een hotelkamer met één ster kan men nog voldoen met een wastafel op de kamer. 

Bij een tweesterrenhotel is het verplicht om in helft van de kamers een badgelegenheid te hebben. In een 

luxe vijf sterrenhotel is het verplicht om in elke kamer een badgelegenheid te hebben.

Gemeenschappelijke ruimten:

In een hostel deel je de badgelegenheid niet per kamer maar meestal per verdieping. Verder is er een ge-

meenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke ruimte waar iedereen samen kan komen. Bij een 

één sterrenhotel mag de badgelegenheid ook gedeeld worden met meerdere, maximaal 10, kamers. Ver-

der is het verplicht dat de gasten een ontbijt kunnen krijgen in het hotel. Van verdere gedeelde ruimtes 

hoeft geen sprake te zijn. Voor een twee sterrenhotel moet ten minste 50% een eigen badgelegenheid op 
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de kamer hebben. Verder zijn alle  eisen zo goed als gelijk aan de basisnormen van een één sterrenhotel. 

Totaalscore Space Plan:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  0 *****hotel: -

Stuff

Het kantoorpand is op dit punt niet te analyseren. Dit gaat de inrichting van het pand wat nu niet aan-

wezig is. Het is wel zo dat alle ruimten in het hotel in voldoende staat van onderhoud moet verkeren 

en dat de kwaliteit van de kamers, het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten moet voldoen aan de 

realistische verwachtingen van de gasten. Hieruit kan men opmaken dat er voor een luxe hotel meer 

geïnvesteerd moet worden in het opknappen van het pand dan voor een hostel of één sterrenhotel. Van-

daar wordt deze layer als volgt gewaardeerd.

Representativiteit Interieur:     score: naar realistische verwachting gast

Comfort:       score: naar realistische verwachting gast

Totaalscore Stuff:    hostel: + *hotel:  + **hotel:  0 *****hotel: -

Beoordeling:

      hostel:  *hotel:   **hotel:  *****hotel: 

Site:      +  +  +  +

Structure:     +  +  +  0

Skin:      +  0  0  -

Services:     +  +  +  -

Space Plan:    +  +  0  -

Stuff:     +  +  0  -       

Totaal:     +  +  0/+  -

Analyse keuze hotel



Instrumentenvergelijking

Naam GPR Gebouw Greencalc+ Breeam NL Leed(d) Duurzaamheid-

barometer(c)

Toolkit duurzaam 

bouwen

Binnenmilieu-profiel 

Woningen

VABI-Vastgoed

Gebruik

Toepassing Inzicht in duurzaamheid-

prestaties van gebouwen; 

“van beleid tot 

bouwproject”

Gebouwen vergelijken op 

milieukwaliteit; “one 

number says it all”

Behalen van certificaat voor 

duurzaamheid van 

bouwproces en -project

Behalen van certificaat voor 

duurzaamheid van 

bouwproces en -project

Inzicht en sturing in 

duurzaamheid van 

gebouwvoorraad

Praktische handleiding en 

naslagwerk met 

voorbeelden

ISSO-publicatie 82.4. Beheer en analyse van 

energielabels

Kwalificerend * * * * * *

Kwantificerend * * * * *

Kwaliteitsborging Toetsbaar Toetsbaar Certificeerbaar Certificeerbaar Certificeerbaar(c) Certificeerbaar(e)

Beleidthema's People, Planet

Duurzaam Inkopen

Cradle-to-Cradle

Politiekeurmerk

Gebruikskwaliteit 

Toekomstwaarde

Planet

Duurzaam Inkopen

Cradle-to-Cradle

Planet Planet People, Planet Planet, Profit People Planet, Profit

Gebruik in de 

praktijk

Internet applicatie; door 

alle betrokkenen eenvoudig 

te gebruiken met beperkte 

tijdsbesteding

Stand-alone software; door 

technische specialisten te 

gebruiken met forse 

tijdsbesteding

Beschrijving van methode 

en criteria is leidend; alleen 

door experts te gebruiken 

met forse tijdsbesteding

Beschrijving van methode 

en criteria is leidend; alleen 

door experts te gebruiken 

met forse tijdsbesteding

Experimentele fase o.b.v. 

Excel-tool; uitgangspunt is 

eenvoud en snelheid, 

volgende fase in 

ontwikkeling

Papieren naslagwerk

Conceptvorming

Checklist ICT-toepassing speciaal 

voor woningcorporaties; te 

koppelen aan primair 

systeem. 

Stedenbouw * Infrastructuur (c) *

Nieuwbouw Woningen

Kantoren

Scholen

Bedrijfsgebouwen(c)

Woningen

Kantoren

Scholen

Retail

Gezonheidscentra

Woningen

Kantoren

Scholen

Retail

Bedrijfsgebouwen

Woningen

Kantoren

Scholen

Retail(c)

Woningen Woningen

Kantoren

Bestaande bouw Woningen

Kantoren

Scholen, 

Bedrijfsgebouwen(c)

Woningen

Kantoren

Scholen

Retail

Bedrijfsgebouwen

Kantoren Woningen Woningen Woningen Woningen

Utiliteitsgebouwen

Gebruiksfase (c) *

Vastgoedbeheer Geschiktheid afhankelijk 

van omvang portefeuille

Geschiktheid afhankelijk 

van omvang portefeuille

Woningen Woningen

Utiliteitsgebouwen

Thema 

Energie * * * * * * *

Materiaal / Afval    * (f) * * * * *

Water * * * * * *

Mobiliteit     * (a) * * *

Landgebruik en 

ecologie

    * (a) * *

Gezondheid * * * * * *    *(c)

Gebruikskwaliteit * * *

Toekomstwaarde * * *

Management * *      * (b) *

a) Onderdeel van GPR Stedenbouw        b) Randvoorwaardelijk        c) In ontwikkeling        d) Niet afgestemd op Nederlandse markt en regelgeving        e) Landelijke BRL 9500-serie        f) Prototype gelieerde onderhoudstool ontwikkeld

Gehele bouwkolom Adviesbureaus

Woningcorporaties

Adviesbureaus

Woningcorporaties

Adviesbureaus

Lokale overheden

Vastgoedsector

Adviesbureaus

Vastgoedsector 

(internationaal)

Adviesbureaus

Vastgoedsector 

(internationaal)

WoningcorporatiesDoelgroep

Toepassingsgebied

P
r
o
fi
t 
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Gehele bouwkolom

Lokale overheden

Vastgoedsector
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CO2-emissie

CO2-emissie (kg/m2) per jaar Huidig Na ingreep CO2-emissiereductie (t.o.v. huidige situatie)

Door energiegebruik 82,6 65,7 20%

Door materiaalgebruik 18,3 6,0 67%

Totaal 100,9 71,7 29%

Schaduwprijzen en LCA-profielen

LCA-profiel eenheid Huidig Na Ingreep

Milieu-effecten GPR Gebouw BREEAM.nl GPR Gebouw BREEAM.nl

Uitputting (ADP) kg antimoon (Sb) eq. 1.928e-1 2.912e-2 4.557e-2

Broeikaseffect (GWP 100j.) kg kooldioxide (CO2) eq. 1.827e1 2.758e0 6.008e0

Ozonlaagaantasting (ODP) kg CFK-11 eq. 1.264e-6 1.908e-7 6.327e-7

Smog (POCP) kg ethyleen (C2H2) eq. 7.266e-3 1.097e-3 2.829e-3

Humane toxiciteit (HTP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 3.267e0 4.932e-1 1.206e0

Ecotoxiciteit, water (FAETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 2.136e0 3.225e-1 7.765e-1

Ecotoxiciteit, sediment niet operationeel 0.0 0.0 0.0

Ecotoxiciteit, terristisch (TETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 2.833e-2 4.278e-3 1.194e-2

Verzuring (AP) kg zwaveldioxide (SO2) eq. 6.708e-2 1.013e-2 3.37e-2

Vermesting (EP) kg fosfaat (PO4) eq. 6.905e-3 1.043e-3 3.176e-3

Schaduwprijs euro 1.65 0.25 0.61

Rekenwaarden voor het terugrekening vanuit belasting totale gebouw, totale levensduur

Gebruiksoppervlakte (GO) M2 5,952.40 5,952.40

Bruto vloeroppervlakte(BVO) M2 1,577.00

(Rest)levensduur jaar 2 50 18

GPR Gebouw berekent terug met behulp van het GO en door de gebruiker in te geven gebouwlevensduur

BREEAM.NL rekent terug met behulp van het BVO en standaard gebouwlevensduur

BREEAM.NL is (nog) niet geschikt voor de bestaande bouw
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GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

4,1

Na ingreep

5,1 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 3,3 4,2 750

Huidige situatie

Algemeen
Gebouwkenmerken
hoogte gebouw (m): 61

netto volume (m3): 22679,8

bouwtype: klasse 1: beton met geprefabriceerde gevels

vloerconstructie & plafond: dekvloer (100-400 kg/m2) - gesloten plafond

dakconstructie: plat dak

gevelconstructie: standaard gevel

detaillering: normaal

Klimatisering
koeling aanwezig: ja

toevoer ventilatielucht: mechanisch

afvoer ventilatielucht: mechanisch

transportmedium warmte: water

transportmedium koude: water

dual duct aanwezig: nee

individuele regeling verwarming: ja

Bouwkundig
Constructies

dichte delen Rc %

begane grondvloer 1,3 100

dichte gevel delen 1,3 100

plat dak 1,3 100

transparante delen U ZTA orientatie % luifel zonwering

dubbelglas met coating 2,3 0,6 N 1 geen geen of anders

dubbelglas met coating 2,3 0,6 O 44 geen geen of anders

dubbelglas met coating 2,3 0,6 Z 5 geen geen of anders

dubbelglas met coating 2,3 0,6 W 50 geen geen of anders

Verwarming
meerdere toestellen toegepast: ja

Preferent toestel
verwarmingstoestel: HR-107 ketel

temperatuurniveau: MT 46-55 graden Celcius

type warmtekracht: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW

warmtetransport leidingen: volledig inpandig

warmtepompbron: bodem of buitenlucht

opwekkingsrendement toestel:

LUVO aanwezig: nee

economiser aanwezig: nee

rookgascondensator aanwezig: nee

Niet preferent toestel
verwarmingstoestel: HR-107 ketel

warmtepompbron: bodem of buitenlucht

opwekkingsrendement toestel:

LUVO aanwezig: nee

economiser aanwezig: nee

rookgascondensator aanwezig: nee

Tapwater
toestel warmtapwater: elektrische boiler

distributie van warmtapwater: één of meerdere tappunten verder dan 3m van opwekkingstoestel

opwekkingsrendement toestel: niet ingevuld

Ventilatie
debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: ja

debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: 100

terugregeling / recirculatie: geen

type WTW: geen

rendement WTW: niet ingevuld

natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte: geen
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Koeling & bevochtiging
Koeling
koeltoestel: compressiekoelmachine

absorptiekoelmachine: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW

opwekkingsrendement: niet ingevuld

Bevochtiging
bevochtigd gebruiksoppervlak (m2): 0

type bevochtiging: stoom (elektrisch)

vochtterugwinning aanwezig: nee

Verlichting
regeling: vertrekschakeling

geïnstalleerd vermogen (W/m2): 30

armatuurafzuiging aanwezig: ja

aanwezigheidsdetectie aanwezig: nee

Zonne-energie
Zonneboiler
Geen zonneboiler aanwezig.

Photovoltaische cellen (PV)
Geen photovoltaische cellen aanwezig.

Situatie na ingreep

Algemeen
Gebouwkenmerken
hoogte gebouw (m): 61

netto volume (m3): 22679,8

bouwtype: klasse 1: beton met geprefabriceerde gevels

vloerconstructie & plafond: dekvloer (100-400 kg/m2) - gesloten plafond

dakconstructie: plat dak

gevelconstructie: voorzetgevel of klimaatgevel (luchttechnisch dicht)

detaillering: goed

Klimatisering
koeling aanwezig: ja

toevoer ventilatielucht: mechanisch

afvoer ventilatielucht: mechanisch

transportmedium warmte: water

transportmedium koude: water

dual duct aanwezig: nee

individuele regeling verwarming: ja

Bouwkundig
Constructies

dichte delen Rc %

begane grondvloer 1,3 100

dichte gevel delen 1,61 100

plat dak 1,3 100

transparante delen U ZTA orientatie % luifel zonwering

dubbelglas met coating 2,3 0,6 N 1 geen geen of anders

dubbelglas met coating 2,3 0,6 O 44 geen buiten
automatisch

dubbelglas met coating 2,3 0,6 Z 5 geen geen of anders

dubbelglas met coating 2,3 0,6 W 50 geen buiten
automatisch

Verwarming
meerdere toestellen toegepast: ja

Preferent toestel
verwarmingstoestel: HR-107 ketel

temperatuurniveau: MT 46-55 graden Celcius

type warmtekracht: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW

warmtetransport leidingen: volledig inpandig

warmtepompbron: bodem of buitenlucht

opwekkingsrendement toestel:

LUVO aanwezig: nee

economiser aanwezig: nee

rookgascondensator aanwezig: nee

Niet preferent toestel
verwarmingstoestel: elektrische warmtepomp

warmtepompbron: retour- of afvoerlucht

opwekkingsrendement toestel:

LUVO aanwezig: nee

economiser aanwezig: nee

rookgascondensator aanwezig: nee
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Tapwater
toestel warmtapwater: elektrische boiler

distributie van warmtapwater: één of meerdere tappunten verder dan 3m van opwekkingstoestel

opwekkingsrendement toestel: niet ingevuld

Ventilatie
debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: ja

debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: 100

terugregeling / recirculatie: recirculatie

type WTW: platen- of buizenwarmtewisselaar

rendement WTW: niet ingevuld

natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte: te openen ramen

Koeling & bevochtiging
Koeling
koeltoestel: compressiekoelmachine

absorptiekoelmachine: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW

opwekkingsrendement: niet ingevuld

Bevochtiging
bevochtigd gebruiksoppervlak (m2): 0

type bevochtiging: stoom (elektrisch)

vochtterugwinning aanwezig: nee

Verlichting
regeling: vertrekschakeling

geïnstalleerd vermogen (W/m2): 30

armatuurafzuiging aanwezig: nee

aanwezigheidsdetectie aanwezig: nee

Zonne-energie
Zonneboiler
Geen zonneboiler aanwezig.

Photovoltaische cellen (PV)
Geen photovoltaische cellen aanwezig.

Resultaten
Indicatie energieprestatie en CO2-emissie (direct afgeleid uit de energieprestatie berekening) huidig na ingreep

Energie index (EI) 2,43 1,87

Energielabel G G

CO2 (ton) 464 369

Indicatie energieverbruik

gas (x1000 m3) 93 41

elektriciteit (MWh) 527 522

warmte (GJ) 0 0

elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche cellen en/of warmtekracht (MWh) 0 0

Primair energiegebruik EPA (GJ)

ruimteverwarming 3.274 1.649

hulpenergie 349 349

warmtapwater 120 120

pompen 137 151

koeling 898 637

bevochtiging 0 0

verlichting 3.359 3.359

bijdrage door toepassing van fotovoltaïsche cellen 0 0

bijdrage door toepassing van warmtekracht 0 0

totaal primair energiegebruik 8.137 6.265

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 1.449 1.116

1.2 Aanvullende energiemaatregelen 6,5 7,4 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 Overige energiebesparende voorzieningen

passieve koeling of koeling met warmtepomp 11

vloer- en/of wandverwarming 11

buitenzonwering 11

biomassa voor opwekking warmte 43

1.2.3 Energiezuinig gebruik energiebesparende voorzieningen

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker 13

onderhoudscontract installaties 13

1.2.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0
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Metterswane Koen » kantoorgebouw metterswane » Metterswane kantoorfunctie

GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

3,3

Na ingreep

6,4 10002 Milieu
2.1 Water 6,0 6,4 200

2.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.1.2 Waterbesparende toiletsystemen

>9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -22

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 12

6 liter reservoir én spoelonderbreker 16

4 liter reservoir, spoelonderbreker en stroomvergroter 22

2.1.3 Waterbesparende kranen

normale kranen 0

ééngreepsmengkranen 5

zelfsluitende kranen / sensorkranen 5

kranen met volumebegrenzers 15

2.1.4 Waterbesparende douches

standaard-douchekoppen 0

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan 0

waterbesparende douchekop 1

2.1.5 Overige waterbesparende voorzieningen

beperkte lengte warmwaterleiding van toestel naar tappunten 1

urinoirs 7

2.1.6 Vermindering belasting riolering, bodem en grondwater

afvoer hemelwater naar bodem (infiltratie) of oppervlaktewater 7

opvang en buitengebruik hemelwater (o.a. tuin) 2

opvang en binnengebruik hemelwater (o.a. toilet) 3

opvang en gebruik grijswater (o.a. toilet) 3

begroend dak 3

gescheiden riolering 2

minimalisering verhard oppervlakte 7

olie- en slibvangers bij onder andere parkeerplaatsen 7

2.1.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

2.2 Milieuzorg 5,7 6,0 100

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 60

2.2.2 Zorgvuldigheid ontwerpproces

benut standaardmaten blokken en plaatmaterialen 2

schrijf beton met puingranulaat voor 6

kies voor prefab bouwdelen 3

2.2.3 Voorschriften in bestek gericht op zorgvuldige uitvoering

goede opslag materialen op bouwplaats 2

herbruikbare verpakkingen 2

maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging 1

zorgvuldige en vergaande afvalscheiding 4

2.2.4 Voorwaarden voor zorgvuldig gebruik gebouw

goede voorzieningen voor opslag van papier en karton 10

goede voorzieningen voor opslag van gevaarlijk afval 1

goede voorzieningen voor opslag van compost 1

geen goede plek voor gescheiden opslag van afval -5

2.2.5 Voorwaarden voor duurzaam sloopproces

aanwezigheid sloopbestek 4

aanwezigheid of toepassing van herbruikbare bouwdelen 3

ontbreken of niet toepassing van sandwichconstructies 1

ruime aanwezigheid of toepassing van pur-schuim en kitten -3

verontreiniging (lijmen, verduurzaming, teer, roet) -3

aanwezigheid asbest -4

2.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

2.3 Materiaal 2,1 6,4 700
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Milieubelasting alle bouwonderdelen (schaduwprijs x1000) 1.649,1 609,9

fundering 222,9 24,8

» Funderingsbalk 111,6 12,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Funderingsbalk

gietbouw 100% 100% 111,6 12,4

prefab beton

metselwerk

hoeveelheid 638,9 638,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 111,6 12,4 0,0 0,0

» Paalfundering 100,5 11,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Paalfundering

hout

gietbouw

prefab beton 100% 100% 100,5 11,2

hoeveelheid 1.439,8 1.439,8 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 100,5 11,2 0,0 0,0

» Overig 10,8 10,8

Aanvulling bouwput 1,0 0,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Aanvulling bouwput

zand 100% 100% 1,0 0,1

hoeveelheid 154,9 154,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,0 0,1 0,0 0,0

Bodemafsluiting 9,8 1,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Bodemafsluiting

polyetheenfolie

zand 100% 100% 9,8 1,1

schelpen

schuimbeton

hoeveelheid 1.076,4 1.076,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 9,8 1,1 0,0 0,0

Opgaand metselwerk 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Opgaand metselwerk

kalkzandsteen 100% 100% 0,0 0,0

metselwerk

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Vloeren 339,3 78,4

» Begane grondvloer 65,1 7,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Begane grondvloer

ribcassette

balk en broodjes 100% 100% 65,1 7,2

kanaalplaat

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

stampbeton

beton op grondslag

breedplaat

gietbouw

verduurzaamd hout (klasse IV, V)

keramisch element

hoeveelheid 897,0 897,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 65,1 7,2 0,0 0,0

» Vloerisolatie 12,5 1,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Vloerisolatie

folie met aluminium

eps 100% 100% 12,5 1,4

fenolschuim
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xps

glaswol

steenwol

pur met lucht

pur met hcfk's

hoeveelheid 897,0 897,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 12,5 1,4 0,0 0,0

» Vloerbalk 9,8 1,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Vloerbalk

hout

gietbouw 100% 100% 9,8 1,1

prefab beton

staal

hoeveelheid 89,9 89,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 9,8 1,1 0,0 0,0

» Verdiepingsvloer 82,2 9,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Verdiepingsvloer

kanaalplaat

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

hsb-element

cellenbeton

breedplaat 100% 100% 82,2 9,1

gietbouw

staalframe element

keramisch element

hoeveelheid 680,0 680,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 82,2 9,1 0,0 0,0

» Dekvloer 123,9 13,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Dekvloer

zandcement 100% 100% 123,9 13,8

anhydriet

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 123,9 13,8 0,0 0,0

» Verlaagd plafond 42,9 42,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Verlaagd plafond

gipsplaat

houtwolcement

gips,geperforeerd

volkernplaat

steenwol, geperst 100% 100% 42,9 42,9

aluminium,geperforeerd

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 42,9 42,9 0,0 0,0

» Overig 2,9 2,9

Galerijvloer 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Galerijvloer 100% 100% 0,0 0,0

prefab beton

gietbouw

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Balkonvloer 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Balkonvloer 100% 100% 0,0 0,0

prefab beton

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Console 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Console 100% 100% 0,0 0,0

Milieu 8OND006 Technische Universiteit Eindhoven



prefab beton

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Balkon- of galerijhek 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Balkon- of galerijhek 100% 100% 0,0 0,0

staal

glas

aluminium

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Vloerafwerking natte ruimte 2,9 2,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Vloerafwerking

tegelwerk 100% 100% 2,9 2,9

hoeveelheid 379,7 379,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,9 2,9 0,0 0,0

Plafondafwerking 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Plafondafwerking 100% 100% 0,0 0,0

muurverf

stucwerk

spuitpleister

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Gevels 412,3 264,3

» Buitenblad 70,6 78,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Buitenblad

pleisterwerk

volkernplaat

betonsteen 100% 0% 100% 70,6 7,8

prefab beton

natuursteen

hout met keur (klasse I, II, III)

baksteen

aluminium 2%

staal

keramiek

verduurzaamd hout (klasse IV, V)

multiplex met keur

glas 98%

hout zonder keur (klasse I, II, III)

multiplex zonder keur

hoeveelheid 1.288,3 0,0 1.288,3 1.350,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 70,6 0,0 7,8 70,6

» Binnenblad 0,0 7,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnenblad 100% 80% 20% 0,0 0,0

kalkzandsteen

hsb-element

betonsteen 100%

cellenbeton

staalframe element,120

prefab beton

baksteen

hoeveelheid 1.223,9 979,1 244,8 303,4

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 7,4

» Gevelisolatie 16,2 1,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Gevelisolatie

vlaswol

cellulose
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fenolschuim

eps 100% 100% 16,2 1,8

glaswol

steenwol

xps

pur met lucht

pur met hcfk's

hoeveelheid 1.249,7 1.249,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 16,2 1,8 0,0 0,0

» Buitenkozijn 151,1 25,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Buitenkozijn

pvc

hout met keur (klasse I, II, III)

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

aluminium 100% 100% 151,1 25,2

verduurzaamd hout

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 2.384,3 2.384,3 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 151,1 25,2 0,0 0,0

» Buitenraam 50,7 50,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Buitenraam

hout met keur (klasse I, II, III)

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

pvc

verduurzaamd hout

aluminium 100% 100% 50,7 50,7

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 1.621,3 1.621,3 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 50,7 50,7 0,0 0,0

» Buitendeur 0,3 0,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Buitendeur

hout met keur (klasse I, II, III)

pvc

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

staal

aluminium 100% 100% 0,3 0,3

multiplex met keur

verduurzaamd hout

hout zonder keur (klasse I, II, III)

multiplex zonder keur

hoeveelheid 6,0 6,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,3 0,3 0,0 0,0

» Beglazing 52,9 83,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Beglazing

enkel glas

dubbel glas 100% 0% 100% 52,9 35,3

HR glas 100%

drievoudig glas

hoeveelheid 1.603,4 0,0 1.603,4 1.042,3

milieubelasting per m2gbo per jaar 52,9 0,0 35,3 47,8

» Overig 70,5 70,5

Stelkozijn 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Stelkozijn

onverduurzaamd hout (klasse IV, V) 100% 100% 0,0 0,0

verduurzaamd hout (klasse IV, V)

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Waterkering gevel 52,8 8,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw
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geen Waterkering gevel

pvc

polyetheen

epdm

lood 100% 100% 52,8 8,8

hoeveelheid 238,4 238,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 52,8 8,8 0,0 0,0

Puivulling 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Puivulling

volkern 100% 100% 0,0 0,0

staal

glas

multiplex met keur

multiplex zonder keur

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ventilatierooster 5,3 5,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Ventilatierooster

aluminium 100% 100% 5,3 5,3

hoeveelheid 456,9 456,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 5,3 5,3 0,0 0,0

Vensterbank 1,6 1,6

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Vensterbank

natuursteen

vezelcement

keramische tegels

kunststeen 100% 100% 1,6 1,6

spaanplaat

hoeveelheid 465,2 465,2 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,6 1,6 0,0 0,0

Waterslag 6,7 0,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Waterslag

beton

hardsteen

kunststeen 100% 100% 6,7 0,7

keramische tegels

aluminium

baksteen rollaag

hoeveelheid 556,6 556,6 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 6,7 0,7 0,0 0,0

Latei 3,5 0,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Latei

prefab beton 100% 100% 3,5 0,4

staal

hoeveelheid 282,5 282,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 3,5 0,4 0,0 0,0

Transportdeur 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Transportdeur

transparante overheaddeur

dichte overheaddeur 100% 100% 0,6 0,6

hoeveelheid 8,0 8,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,6 0,6 0,0 0,0

binnenwanden 179,3 47,4

» Dragende wand 12,4 1,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Dragende wand 64% 100% 0,0 0,0

hsb-element
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staalframe element

kalkzandsteen

cellenbeton

gietbouw 27% 100% 6,8 0,8

prefab beton

baksteen metselwerk 9% 100% 5,6 0,6

hoeveelheid 158,7 158,7 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 12,4 1,4 0,0 0,0

» Kolom 32,1 3,6

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Kolom

hout

gietbouw 100% 100% 32,1 3,6

prefab beton

staal

hoeveelheid 472,4 472,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 32,1 3,6 0,0 0,0

» Scheidingswand 37,6 19,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Scheidingswand

gips met vlaskern

kalkzandsteen

gipsblokken

cellenbeton 25% 100% 20,7 2,3

hsb-element

metal stud 75% 100% 16,9 16,9

poreuze baksteen

baksteen metselwerk

hoeveelheid 1.647,5 1.647,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 37,6 19,2 0,0 0,0

» Overig 97,2 97,2

Binnenkozijn 82,5 9,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnenkozijn

staal

hout met keur (klasse I, II, III)

hout zonder keur (klasse I, II, III) 100% 100% 81,9 9,1

hoeveelheid 289,4 289,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 81,9 9,1 0,0 0,0

Binnendeur 2,8 2,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnendeur

hout

honingraat

spaanplaat 100% 100% 2,8 2,8

multiplex

hoeveelheid 131,5 131,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,8 2,8 0,0 0,0

Binnenbeglazing 1,4 0,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnenbeglazing

enkel glas 100% 100% 1,4 0,2

hoeveelheid 32,9 32,9 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,4 0,2 0,0 0,0

Binnendorpel 0,3 0,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnendorpel

hout met keur (klasse I, II, III)

kunststeen 100% 100% 0,3 0,3

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 131,5 131,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,3 0,3 0,0 0,0

Stukadoorwerk 1,5 1,5
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huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Stukadoorwerk

stucwerk

spuitpleister 100% 100% 1,5 1,5

hoeveelheid 1.068,5 1.068,5 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,5 1,5 0,0 0,0

Plint 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnenaftimmering 100% 100% 0,0 0,0

mdf

hout met keur (klasse I, II, III)

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 4.374,0 4.374,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Wandafwerking 2,4 2,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Wandafwerking

muurverf 100% 100% 2,4 2,4

behang

hoeveelheid 3.179,4 3.179,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,4 2,4 0,0 0,0

Tegelwerk 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Tegelwerk

keramische tegels 100% 100% 6,9 6,9

hoeveelheid 1.519,0 1.519,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 6,9 6,9 0,0 0,0

Daken 166,9 25,6

» Dakbalk 39,3 4,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Dakbalk

hout

gietbouw 100% 100% 39,3 4,4

prefab beton

staal

hoeveelheid 360,0 360,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 39,3 4,4 0,0 0,0

» Constructie plat dak 74,1 8,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Constructie plat dak

kanaalplaat

onverduurzaamd hout (klasse IV, V) 50% 100% 26,8 3,0

hsb-element

cellenbeton

breedplaat

gietbouw 50% 100% 47,3 5,3

staalframe element

keramisch element

hoeveelheid 678,0 678,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 74,1 8,3 0,0 0,0

» Isolatie plat dak 14,7 1,6

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Isolatie plat dak

fenolschuim

eps 100% 100% 14,7 1,6

xps

pur met lucht

glaswol

pur met hcfk's

steenwol

hoeveelheid 678,0 678,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 14,7 1,6 0,0 0,0

» Bedekking plat dak 5,8 5,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw
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geen Bedekking plat dak

pvc

epdm

bitumen 100% 100% 5,8 5,8

zink

aluminium

staal

glas

hoeveelheid 678,0 678,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 5,8 5,8 0,0 0,0

» Constructie hellend dak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Constructie hellend dak

spaanplaat 100% 100% 0,0 0,0

onverduurzaamd hout (klasse IV, V)

multiplex met keur

cellenbeton

staalframe

multiplex zonder keur

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Isolatie hellend dak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Isolatie hellend dak 100% 100% 0,0 0,0

vlas

cellulose

fenolschuim

eps

xps

pur met lucht

glaswol

pur met hcfk's

steenwol

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Bedekking hellend dak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Bedekking hellend dak

betonpan 100% 100% 0,0 0,0

vezelcement

natuursteen lei

keramieke pan

bitumineuze lei

houten lei met fsc

zink

aluminium

houten lei, zonder fsc

staal

keramiek

glas

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 33,0 33,0

Waterkering plat dak 36,9 11,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Waterkering plat dak

pvc

polyetheen

epdm

lood 100% 100% 30,0 5,0

hoeveelheid 135,6 135,6 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 30,0 5,0 0,0 0,0

Waterkering hellend dak 0,0 0,0
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huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Waterkering hellend dak

pvc

polyetheen

epdm

lood 100% 100% 0,0 0,0

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Dakraam 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Dakraam 100% 100% 0,0 0,0

hout met keur (klasse I, II, III)

pvc

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Boeiboord 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Boeiboord 100% 100% 0,0 0,0

volkern

hout met keur (klasse I, II, III)

hout zonder keur (klasse I, II, III)

multiplex met keur

multiplex zonder keur

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ballastlaag 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Ballastlaag 75% 100% 0,0 0,0

grind

leislag

beton tegels 25% 100% 3,0 0,5

begroend dak

hoeveelheid 607,8 607,8 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 3,0 0,5 0,0 0,0

Trappen en liften 164,8 18,5

» Centrale trap 34,8 3,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Centrale trap

hout met keur

gietbouw

prefab beton 100% 100% 34,8 3,9

staal

hout zonder keur

hoeveelheid 40,0 40,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 34,8 3,9 0,0 0,0

» Interne trap 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Interne trap 100% 100% 0,0 0,0

prefab beton

hout met keur (klasse I, II, III)

staal

hout zonder keur (klasse I, II, III)

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 130,0 130,0

Traphek en balustrade 36,0 4,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Traphek en balustrade

hout met keur

staal 25% 100% 2,7 0,3

glas

aluminium
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hout zonder keur 75% 100% 30,3 3,4

hoeveelheid 180,0 180,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 33,0 3,7 0,0 0,0

Trapleuning 28,4 3,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Trapleuning

hout met keur (klasse I, II, III)

staal

hout zonder keur (klasse I, II, III) 100% 100% 28,4 3,2

hoeveelheid 80,0 80,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 28,4 3,2 0,0 0,0

Liftinstallatie 60,9 6,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Liftinstallatie

staal 100% 100% 60,9 6,8

hoeveelheid 40,0 40,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 60,9 6,8 0,0 0,0

Liftcabine 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Liftcabine

staal 100% 100% 7,7 0,9

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 7,7 0,9 0,0 0,0

installaties 156,9 145,6

» Warmteopwekking U 3,7 3,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Warmteopwekking U

warmtepomp

vr-ketel

hr-ketel 100% 100% 3,7 3,7

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 3,7 3,7 0,0 0,0

» Warmtelevering 10,7 10,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Warmtelevering

vloerverwarming

radiatoren bij klimaatplafond 100% 100% 10,7 10,7

radiatoren bij topkoeling

alleen radiatoren

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 10,7 10,7 0,0 0,0

» Koudeopwekking 7,4 7,4

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Koudeopwekking

koelsysteem, licht 100% 100% 7,4 7,4

koelsysteem, zwaar

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 7,4 7,4 0,0 0,0

» Koudelevering 0,0 36,8

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Koudelevering 100% 50% 50% 0,0 0,0

Klimaatplafond 100%

hoeveelheid 5.952,4 2.976,2 2.976,2 2.976,2

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 36,8

» Warmtapwaterbereiding 3,7 3,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Warmtapwaterbereiding

geiser

collectieve combiketel

individuele combiketel

elektrische boiler 100% 100% 3,7 3,7

gasboiler

hoeveelheid 4,0 4,0 0,0 0,0
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milieubelasting per m2gbo per jaar 3,7 3,7 0,0 0,0

» Zonnecollector 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Zonnecollector 100% 100% 0,0 0,0

collectieve zvi

collectieve zonneboiler

individuele zvi

individuele zonneboiler

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Luchtbehandeling 73,3 73,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Luchtbehandeling

mechanische afvoer U

topkoeling

mechanische aan-en afvoer 100% 100% 73,3 73,3

klimaatplafond

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 73,3 73,3 0,0 0,0

» PV-systeem 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen PV-systeem 100% 100% 0,0 0,0

amorf silicium, folie (65 Wp/m2)

CdTe dunne laag, paneel (100 Wp/m2)

kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2)

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

» Overig 58,1 58,1

Dakgoot 7,7 0,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Dakgoot 100% 100% 0,0 0,0

pvc

polyetheen

staal

aluminium

polyesther

zink

hout met bitumen

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Hemelwaterafvoer 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Hemelwaterafvoer

pvc 100% 100% 0,1 0,1

polyetheen

zink

staal

hoeveelheid 130,0 130,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

Waterleiding U 5,6 0,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Waterleiding U

polyetheen

polybuteen

koper 100% 100% 5,6 0,9

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 5,6 0,9 0,0 0,0

Binnenriolering U 0,2 0,2

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Binnenriolering U

pvc 100% 100% 0,2 0,2

polypropeen

polyetheen
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hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,2 0,2 0,0 0,0

Buitenriolering U 0,1 0,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Buitenriolering U

pvc 100% 100% 0,1 0,1

polypropeen

polyetheen

keramiek

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,1 0,1 0,0 0,0

Gasleiding U 0,4 0,1

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Gasleiding U

polyetheen

roestvaststaal

koper 100% 100% 0,4 0,1

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,4 0,1 0,0 0,0

Elektraleiding K 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Elektraleiding K

standaard 100% 100% 51,7 8,6

hoeveelheid 5.952,4 5.952,4 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 51,7 8,6 0,0 0,0

Inrichting 0,0 0,0

» Keukenblok 1,7 1,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Keukenblok

multiplex met keur

spaanplaat 100% 100% 1,7 1,7

multiplex zonder keur

hoeveelheid 40,0 40,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,7 1,7 0,0 0,0

» Terreinverharding 0,3 0,3

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Terreinverharding

schelpen

grind

beton tegels 100% 100% 0,3 0,3

beton klinkers

keramische klinkers

hoeveelheid 71,8 71,8 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,3 0,3 0,0 0,0

» Overig 4,7 4,7

Closetcombinatie 54,0 10,9

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Closetcombinatie

keramiek 100% 100% 2,3 2,3

hoeveelheid 240,0 240,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 2,3 2,3 0,0 0,0

Wastafel 0,7 0,7

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Wastafel

keramiek 100% 100% 0,7 0,7

hoeveelheid 120,0 120,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 0,7 0,7 0,0 0,0

Douchebak 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Douchebak 100% 100% 0,0 0,0

keramiek

pvc

hoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu 18OND006 Technische Universiteit Eindhoven



milieubelasting per m2gbo per jaar 0,0 0,0 0,0 0,0

Aanrechtblad 0,0 0,0

huidig handhaven verwijderen Nieuw

geen Aanrechtblad

kunstharsgebonden 100% 100% 1,7 0,3

spaanplaat

roestvaststaal

hoeveelheid 40,0 40,0 0,0 0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar 1,7 0,3 0,0 0,0
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Huidig

5,6

Na ingreep

7,0 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 7,6 9,1 150

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 11

>53 dB en <=58 dB 6

>58 dB en <=63 dB 0

>63 dB en <=68 dB -6

>68 dB en <=73 dB -11

>73 dB -14

3.1.3 Minst geluidwerende constructie in de (geluidbelaste) gevel

geen of matige kierdichting en/of zeer lichte borstwering -13

enkele kierdichting + roosters en/of klepramen -4

enkele kierdichting + suskast 4

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 9

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast of gebalanceerde ventilatie 13

dove gevel 17

3.1.4 Wering geluiden in kantoor

kantoortuin zonder wanden: -21

kantoortuin met hoge schermen + geluidabsorptie (plafond, vloer) -14

cellenkantoor en wanden met deuren zonder maatregelen in de wanden -14

cellenkantoor en wanden met deuren met goede kierdichting -7

cellenkantoor en wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond) -7

cellenkantoor en wanden goede kwaliteit met lichte wand van gips of gasbeton 0

cellenkantoor met systeemwanden van gipskarton (zonder kieren) 7

cellenkantoor met wanden van kalkzandsteen, baksteeen 100 -150 mm 10

cellenkantoor met wanden van beton of  kalkzandsteen, baksteen, >= 150 mm 17

cellenkantoor met systeemwand van dubbel gipskarton 17

3.1.5 Wand tussen kantoor en gang

met deuren zonder maatregelen -3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) 0

met deuren met goede kierdichting rondom 4

3.1.6 Wering van installatiegeluid

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 6

3.1.7 Verkorten nagalmtijd

geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond -5

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geluidabsorberend verlaagd plafond 4

3.1.8 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

3.2 Luchtkwaliteit 4,6 6,4 400

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

alleen ventileren door ramen te openen -67

wel voorzieningen voor toevoer van ventilatie maar geen afvoer -40

wel toe- en afvoervoorzieningen voor ventilatie, maar capaciteit onvoldoende -27

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit nieuwbouw 0

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis (t.b.v. CARA patiënten) 53

3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie per vertrek te regelen 5

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 5

CO2-regeling 5

onderhoudscontract (bij mechanische) ventilatie 5

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker 2

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -5

ongunstige locatie luchttoevoer -10

er is luchtbevochtiging -5

goede reinigbaarheid ventilatievoorzieningen 5
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3.2.4 Beperken uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 5

formaldehydehoudende materialen aanwezig (bv. spaanplaat) -8

geen onverpakte minerale vezels 5

niet schilderen van binnenwerk 5

asbesthoudende materialen aanwezig (niet afgeschermd) -16

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 5

geen pvc-houdende vloerbedekking 5

niet goed afgedichte begane grondvloer -5

3.2.5 Beperken stofconcentraties door keuze warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 16

lage temperatuurverwarming: radiatoren (vb 50/70°C) 8

radiatorenverwarming (70/90°) 0

luchtverwarming -8

lokale verwarming -16

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 5

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 5

3.2.7 Voorkomen vorming biologische agentia

koudebruggen aanwezig -9

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 9

minimaliseer de toepassing van 'zachte'vloerbedekking 18

enkelglas in gevel van verblijfsruimten -9

optrekkend vocht -9

ongeïsoleerde begane grondvloer -9

3.2.8 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

3.3 Thermisch comfort 5,6 6,5 350

TO berekening: Geen TO berekening beschikbaar

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 210

3.3.3 Zomercomfort: geen TO berekening beschikbaar

tenminste 0,6 m² aan te openen raam per 10 m² kantoorruimte 4

minder dan 0,3 m2 te openen ramen per 10 m2 kantoorruimte -15

zomernachtventilatie 4

massieve bouwwijze 4

thermisch open plafond 4

beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte 7

raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte -22

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 ) 7

buitenzonwering 11

overstekken boven ramen op zuid 4

slecht of matig geïsoleerd dak (Rc <= 1,5 m2K/W) boven verblijfsruimte -11

koeling (vloerkoeling, airco) 11

lage interne warmtelast (T5 lampen, LCD schermen) 4

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 23

lage temperatuurverwarming: radiatoren 12

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -9

lokale verwarming -19

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

geen of matige kierdichting -16

goede kierdichting 16

enkelglas in gevel verblijfsruimten -16

ongeïsoleerde dak, vloer en gevelconstructies -16

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 23

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) -8

3.3.6 Individuele regelbaarheid

traploos te regelen openen ramen 6

buitenzonwering, individueel te bedienen 6

individuele regelbaarheid ruimtetemperatuur 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

3.4 Licht en visueel comfort 6,2 7,6 100
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3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 60

3.4.2 Daglichttoetreding door oppervlak daglichtopeningen

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt minder dan 2,5% van vloeroppervlak -7

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt tussen 2,5% en 5% van vloeroppervlak 0

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt 5% of meer van vloeroppervlak 7

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 3

3.4.3 Kunstlicht: kwaliteit

individuele regelbaarheid verlichting 3

gemiddeld verlichtingsniveau werkplek < 250 lux -5

gemiddeld verlichtingsniveau werkplek >= 750 lux 5

matige kleurweergave, Ra<80 -3

kleurweergave-index Ra >= 90 3

3.4.4 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

kale tl-balken -20

armaturen met matige afscherming -10

armaturen met normale afscherming 0

armaturen met hoge mate van afscherming 10

3.4.5 Visueel comfort (overig)

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 2

maatregelen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak 2

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) 4

geen gekleurde beglazing 2

3.4.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0
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Huidig

6,8

Na ingreep

8,0 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 7,2 7,2 250

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.1.2 Bereikbaarheid perceel

OV halte op max. 300 m 4

parkeren op eigen terrein 4

4.1.3 Verkeersroute op perceel tot entree gebouw: breedte

niet aanwezig 8

breedte: b >= 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 8

breedte: 1,5 m <= b < 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 4

breedte: 1,2 m <= b < 1,5 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25 0

breedte: b < 1,2 m OF hoogteverschil > 0,02 m en hellingbaan in looprichting > 1:25 -8

4.1.4 Entreedeur gebouw

vrij oppervlakte weerszijden hoofdentreedeur >= 2,0x2,0m 4

vrij oppervlakte weerszijden overige deuren >= 1,5x1,5 m 4

4.1.5 Vrije breedte (gemeenschappelijke) verkeersruimte

breedte >= 1,8 m 8

1,5 <= breedte < 1,8 m 4

1,2 <= breedte <= 1,5 m 0

breedte < 1,2m -8

4.1.6 Binnendeuren

vrije ruimte naast slotzijde deuren: >= 0,35 m OF >= 0,5 m 4

geen dorpels 4

4.1.7 Trap: breedte

breedte >= 1,5 m OF geen trap 8

1,2 <= breedte < 1,5 m 4

0,8 <= breedte < 1,2 m 0

0,7 <= breedte < 0,8 m -4

breedte < 0,7 m -8

4.1.8 Trap: aantrede

aantrede >= 0,24 m OF geen trap 8

0,185 <= aantrede < 0,24 m 0

0,13 <= aantrede < 0,185 m -4

aantrede < 0,13 m -8

4.1.9 Trap: optrede

optrede <= 0,185 m OF geen trap 8

0,21 >= optrede > 0,185 m 0

optrede > 0,21 m -8

4.1.10 Vrij opp voor eerste en achter laatste traptrede

lxb >= 1,8x1,2 m (voor) en 1,4x1,2 m (achter) OF geen trap 8

1,2x1,2 m <= lxb < 1,8x1,2 m (voor) EN 1,4x1,2 m (achter) 4

0,8x0,8 <= lxb < 1,2x1,2 m 0

0,7x0,7 m <= lxb < 0,8x0,8 m -4

lxb < 0,7x0,7m -8

4.1.11 Personenlift in gebouw

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 2,0 x 2,0 m OF eenlaags gebouw 8

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m 4

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 1,35 m 0

geen lift (indien meerlaags gebouw) -8

4.1.12 Afmetingen ruimten

toilet: bxl >= 1,0x1,2 m 4

toilet: 0,9x1,2m <= bxl < 1,0x1,2m 0

toilet: bxl < 0,9x1,2m -4

integraal toegankelijk toilet: bxl >= 1,65x2,2m OF >= 1,95x1,9m 4

douchegelegenheid: bxl < 1,65x2,2m OF < 1,95x1,9m -4

multifunctionele sanitaire ruimte: bxl < 2,2x2,2m -4

4.1.13 Bedieningselementen

hoogte: 0,9-1,2 m boven vloer EN 0,5 m vrij uit inwendige hoek 8
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4.1.14 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

4.2 Functionaliteit 6,9 7,4 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Gebouw en omgeving

drie of meer gebruiksfuncties op elkaar 4

twee gebruiksfuncties op elkaar 4

zorgvuldig grondgebruik door meerlaags gebouw 4

zorgvuldig grondgebruik door functiecombinatie 4

4.2.3 Verhouding netto : brutovloeroppervlakte

verhouding >= 90% 17

85% <= verhouding < 90% 8

80% <= verhouding < 85% 0

70% <= verhouding < 80% -8

verhouding < 70% -17

4.2.4 Vrije overspanning (hart-op-hart)

lengte >= 7,5 m 17

6 <= lengte < 7,5 m 0

lengte < 6 m -17

4.2.5 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,5 m 17

3,0 <= hoogte < 3,5 m 8

2,6 <= hoogte < 3,0 m 0

hoogte < 2,6m -17

4.2.6 Fietsenstalling: aantal

aantal >= 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon 17

0,3 <= aantal < 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon 8

0,2 <= aantal < 0,3 fietsparkeerplaatsen per persoon 0

niet aanwezig OF aantal < 0,2 fietsparkeerplaatsen per persoon -17

4.2.7 Functionaliteit ruimten

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 7

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 3

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 7

4.2.8 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

4.3 Technische kwaliteit 5,4 9,6 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 17

goed 9

voldoende 0

matig -9

slecht -17

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 14

goed 7

voldoende 0

matig -7

slecht -14

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 14

goed 7

voldoende 0

matig -7

slecht -14

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 11

goed 6

voldoende 0

matig -6

slecht -11
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4.3.6 Kwaliteit installatie warmtapwater

uitstekend 11

goed 6

voldoende 0

matig -6

slecht -11

4.3.7 Kwaliteit ventilatiesysteem

uitstekend 11

goed 6

voldoende 0

matig -6

slecht -11

4.3.8 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 11

goed 6

voldoende 0

matig -6

slecht -11

4.3.9 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 9

goed 4

voldoende 0

matig -4

slecht -9

4.3.10 Extra maatregelen

beschrijving 0 0

4.4 Sociale veiligheid 7,7 7,7 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 14

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 14

toegangsdeuren gebouw zijn zelfsluitend en beveiligd tegen "flipperen" 14

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 14

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte 14

zorgvuldige vormgeving nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 14

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3,5 m vanaf maaiveld 14

blinde gevel aan openbare ruimte -14

inbraakwerendheid van te openen delen in gebouwschil is minder dan weerstandsklasse 2 -14

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0
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Huidig

6,6

Na ingreep

7,7 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 5,4 7,6 333

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.1.2 Hoogwaardige elementen

afstemmen onderhoud en levensduur bouwdelen 10

dakoverstek, d >= 0,75 m 10

draagvermogen van de vloer >= 4,0 kN/m2 10

draagvermogen van de vloer < 2,5 kN/m2 -10

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m²K/W 10

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m²K/W 10

gevel gereed voor buitenzonwering 10

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 10

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -10

geen lagetemperatuurverwarming (LTV) -10

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -10

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

trap geschikt voor zweef- of trapplateaulift OF geen trap 33

bereikbare leidingtracés 33

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -33

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -33

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

5.2 Flexibiliteit 7,2 7,7 333

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO > +50% uitbreidbaar 33

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 22

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 11

GO tot +10% uitbreidbaar 0

niet uitbreidbaar -11

5.2.3 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 33

doorbreekbare zones in plafond en vloeren 17

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 17

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -8

elementen met korte levensduur niet vervangbaar ontwerpen -8

5.2.4 Verandering indeling

meerdere gebruiksfuncties binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk 11

meerdere kantoorconcepten binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk 11

gebouwgebruikseenheden zijn samen te voegen/te splitsen 6

vertrekken eenvoudig te vergroten of verkleinen 6

5.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0

5.3 Belevingswaarde 7,3 7,9 333

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 200

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 13

verscheidenheid aan gebouwfuncties aanwezig 13

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 13

geen openbare voorzieningen aanwezig (winkels, cultuur) -13

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -13

5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm van het gebouw en zijn onderdelen is afwisselend 6

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 6

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 6

de verschijningsvorm van het gebouw past binnen bij zijn context 6

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 6

materiaalkeuze op "mooie" veroudering 6

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -6
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5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 6

netto verdiepingshoogte h >= 3,9 m 3

netto verdiepingshoogte h >= 3,2 m 3

netto verdiepingshoogte h < 2,4 m -3

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree woongebouw/woning 6

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 6

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 6

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 6

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare systemen voor duurzame energie 5

zichtbare systemen voor waterverwerking 5

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 5

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 5

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0 0
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