
Beoordeeld is: 

Kwaliteitssysteem 

en proces 

 

Periodieke controle  

NL-EPBD ® procescertificaat 
 
EPG-Certificering B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 2a 
4131 PK Vianen 
 
nummer:  EPG2013-14Ub 
uitgegeven:  17 mei 2022 
geldig tot: onbepaalde tijd 
 

Energieprestatierapport utiliteitsgebouwen (basis) 
 

 
EPA plus B.V.  KvK-nr.: 58252932 

Zwaanstraat 31 S Tel: 0403034550 

5651 CA Eindhoven E-mail: info@epaplus.nl   

 Website: www.epaplus.nl 

 
Verklaring van EPG-Certificering B.V. 
 
Dit certificaat is op basis van BRL 9500-U d.d. 28 november 2019 inclusief WB 9500-U, 
(bindend verklaard d.d. 15 december 2020) afgegeven door EPG-Certificering B.V. 
conform het hiervoor van toepassing zijnde certificatie-reglement van EPG-Certificering 
B.V. 
Het certificaat is afgegeven voor het deelgebied Utiliteitsgebouwen basisopname. 
 
EPG-Certificering B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de 
door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van 
energieprestatierapporten zijn uitgevoerd volgens de in de bovengenoemde 
Beoordelingsrichtlijn opgegeven eisen. 
 
EPG-Certificering B.V. verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de door 
EPA plus B.V. (Unielabel BV) afgeleverde energieprestatierapporten voor 
utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling en het Besluit Energieprestatie 
Gebouwen. 
 
Voor EPG-Certificering B.V.      
  
  
drs. T.F.M. van Rossum,  
directeur  
 
 
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij EPG-Certificering B.V. te 
informeren of dit document nog geldig is. 
 
 

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de 
website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl 

 
 
 
 
® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit 
 

mailto:info@epaplus.nl
http://www.epaplus.nl/


Beoordeeld is: 

Kwaliteitssysteem 

en proces 

 

Periodieke controle  

NL-EPBD ® procescertificaat 
 
EPG-Certificering B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 2a 
4131 PK Vianen 
 
nummer:  EPG2013-14Wb 
uitgegeven:  17 mei 2022 
geldig tot: onbepaalde tijd 
 

Energieprestatierapport woningen (basis) 
 

 
EPA plus B.V. KvK-nr.: 58252932 

Zwaanstraat 31 S Tel: 0403034550 

5651CA Eindhoven E-mail: info@epaplus.nl   

 Website: www.epaplus.nl 

 
Verklaring van EPG-Certificering B.V. 
 
Dit certificaat is op basis van BRL 9500-W d.d. 28 november 2019 inclusief WB 9500-W 
(bindend verklaard d.d. 15 december 2020 afgegeven door EPG-Certificering B.V. 
conform het hiervoor van toepassing zijnde certificatie-reglement van EPG-Certificering 
B.V. 
Het certificaat is afgegeven voor het deelgebied Woningen basisopname. 
 
EPG-Certificering B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de 
door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van 
energieprestatierapporten zijn uitgevoerd volgens de in de bovengenoemde 
Beoordelingsrichtlijn opgegeven eisen. 
 
EPG-Certificering B.V. verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de door 
EPA plus B.V. (Unielabel BV) afgeleverde energieprestatierapporten voor woningen 
voldoen aan de eisen van de Regeling en het Besluit Energieprestatie Gebouwen. 
 
Voor EPG-Certificering B.V.      
  
  
drs. T.F.M. van Rossum,  
directeur  
 
 
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij EPG-Certificering B.V. te 
informeren of dit document nog geldig is. 
 
 

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de 
website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl 

 
 
 
 
® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit 
 

mailto:info@epaplus.nl
http://www.epaplus.nl/
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