
EPC EnergiePrestatieCertificaat(*)(**)

Studio tot  70 m2: € 110

Appartement: € 160

Rijwoning: € 170

Halfopen bebouwing: € 180

Open bebouwing: € 190

EPB EnergiePrestatieBinnenklimaat

Prijs op aanvraag

VC Veiligheidscoördinatie

Prijs op aanvraag

EK Elektrische keuring (**) € 145

KS Keuring stookolietank (**) € 120

NS Neutralisatie stookolietank (**) € 990

(*) Indien geen bouwplannen aanwezig + € 20
(**) Prijzen zijn inclusief verplaatsing en BTW

Prijzen

Contact

GSM  0472/73.37.00
E-mail info@nres.be

Sint Jobsstraat 192 bus 1.2 
3550 Heusden-Zolder

nres.be

EPC 
Energie prestatie certificaat

EK
Elektrische keuring

KS
Keuring stookolietank
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EPC EnergiePrestatieCertificaat EK Elektrische keuring

Het EnergiePrestatieCertificaat geeft het primair  

energieverbruik weer van een residentiële woning.

Even het EPC in het kort:

•	 Verplicht vanaf 1 november 2008 bij de verkoop.

•	 Verplicht vanaf 1 januari 2009 bij de verhuur.

•	 Vermeldt de energiezuinigheid van het  

onroerend goed.

•	 Wordt opgemaakt door een energiedeskundige 

type A.

•	 Wordt door de eigenaar getoond aan de  

kandidaat-koper en/of –huurder.

•	 Wordt aan de koper overhandigd, de huurder krijgt 

een kopie.

•	 Blijft 10 jaar geldig.

Een EnergiePrestatieCertificaat is al verplicht aanwezig 

vooraleer je het onroerend goed te koop/te huur stelt. 

Indien niet aanwezig, kunnen de boetes oplopen van  

€ 500 tot € 5000.

De verkoper van een woning of appartement dat 

gebouwd werd voor 1981, is vanaf 1 juli 2008 verplicht 

om een keuringsattest van de elektrische installatie voor 

te leggen aan de notaris.

Indien dit keuringsattest niet aanwezig is, wordt de 

verkoop opgeschort.

Deze keuring mag enkel uitgevoerd worden door 

erkende controleorganismen.

KS Keuring stookolietank

Volgende keuringen bieden wij ook aan:

Voor meer info: www.nres.be

Ook het keuren of herkeuren van stookolietanks

behoort tot onze diensten.

Wat houdt een keuring zoal in?

•	 Visuele keuring

•	 Meting of en hoeveel water er in de tank staat m.b.v. 

speciale pasta

•	 Visuele controle op water/slib

•	 PH-test (moet >6 zijn)

•	 Controle goede werking overvulsysteem.

•	 Dichtheidstest: tank wordt afgeprest d.m.v. 

compressor, deze test moet uitsluitsel geven over de 

dichtheid van de tank.

Na goedkeuring van de tank wordt de tank voorzien

van een groene vuldop. Er wordt eveneens een

groene kenplaat voorzien van de datum van de

uitgevoerde keuring, datum volgende keuring

alsook de erkenningsnummer van de technieker.
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