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MET HET ENERGIELABEL MODEL KRIJG JE

› Inzicht in hoeveel panden er nog geen label C hebben 

› Waar deze panden gelegen zijn, hoe groot deze zijn en uit welk bouwjaar ze komen

› Middels selectie de mogelijkheid om zelf lijsten met panden samen te stellen. De selectie maak je op basis van 

de elementen:

- Kantoortype

- Bouwjaar

- Oppervlakte

- Provincie

- Labelplicht

- Energielabel

- Gebruiker

- Versie bouwbesluit

WAT KUN JE MET HET ENERGIELABEL MODEL?
Voorbeeld:
Je hebt een product om kantoorpanden te verduurzamen, maar je weet niet welke panden/objecten nog 

verduurzaamd moeten worden. Met het Energielabel Model kun je een overzicht maken van de kantoren die nog 

geen of juist wel al een label hebben. Hiermee kun je de kantoren selecteren waarin jouw product het meest van 

pas komt. 

Om de selectie te specificeren of beter in beeld te krijgen kunnen we een aantal zaken meenemen: kantoor in 

kantoorpand of kantoor in gebouw met meerdere functies; bouwjaar; oppervlakte en in geval van energielabel 

het specifieke energielabel en de vervaldatum van het label. 

Kortom, het Energielabel Model vorm de ideale scan voor jouw marketingafdeling als je je op kantoorrenovaties richt.

ENERGIELABEL MODEL

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben, om wettelijk gezien nog als kantoor gebruikt te mogen 
worden. Het voorgenomen beleid is zelfs om per 2030 label A te  moeten hebben. Dit betekent dat er een flinke renovatieslag 
gemaakt moet worden in de komende jaren. Het Energielabel Model geeft harde data op pandniveau in Nederland welk 
energielabel zij hebben, in welke gemeente deze liggen, hoe groot deze zijn en wat het bouwjaar is. Hiermee creëer  je in een 
handomdraai een adressenlijst van kansrijke panden die aan jou criteria voldoen.

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

RAPPORTAGEVORM
Dit product verschijnt als interactieve tool op BouwKennisData, 

daarin kun jij als gebruiker zelf lijsten van panden maken door de 

parameters aan te passen.  
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BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

ENERGIELABEL MODEL

Voorbeeld:

Welk kantoorpand moet nog verduurzaamd worden?

Het Energielabel Model

KANTOORTYPE OPPERVLAKTE LABELPLICHT PROVINCIE

Deels kantoorfunctie Alle Meerdere selecties Alle

BOUWJAAR ENERGIELABEL GEBRUIKER

1405 Alle2020 Alle

Aantal Gemiddeld oppevlakte 
kantoorfunctie

Gemiddeld oppevlakte 
totaal

51952 863 5117
Oppevlakte Labelplicht Energielabel
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