
NOM is de ondergrens 
 
 

@onnodwars 
 

http://vwvastgoed.nl/




Niet meer minder slecht handelen 
maar beter doen. 
 
Dus van zeer energie zuinige huizen 
naar energieleverende huizen 
 
NOM+1kWh! 

http://vwvastgoed.nl/


Het kan iedereen doet het!  
Of niet?  
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Energieneutraal Nul op de Meter BB 2015 
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HET CONCEPT 

1. Hoge isolatiewaarden (Rc;vloer 3,5 en Rc;gevel 4,5 en Rc;dak  6 

m2K/W) 

2. Triple glas (Uraam 1,0 W/m2K) 

3. Hoge naad- en kierdichtheid (0,40 dm3/s.m2) 

4. Geregelde ventilatie met WTW 

5. Laag temperatuur verwarming 

6. Warmtepomp op buitenlucht 

7. PV - zonnecellen 

http://vwvastgoed.nl/


Nul Op de Meter (NOM) 
Vastrecht € - 270,03 

Heffingskorting €   377,30 

Subtotaal €   107,30 per jaar 

Energieverbruik  4900 kWh 

Energieopbrengsten 4900 kWh 

Subtotaal  0kWh 

Saldo + € 107,30 per jaar 

http://vwvastgoed.nl/


WAT WIJ NIET KUNNEN GARANDEREN: 
- weersinvloeden (buitenluchttemperauur, aantal zonuren, …) 
- belastingstelsel (heffingskorting, vastrechtkosten, verrekeningsmethodiek,…) 
- wijze van bewoning (aantal bewoners, bewonersgedrag,…) 
- energiegebruik van huishoudelijke apparatuur (blijft bewonerskeuze) 

http://vwvastgoed.nl/


- door verantwoord materiaalgebruik 
- door toepassing van CO2-geregelde ventilatie 
 ■ vanuit bouwbesluit vereiste binnenluchtkwaliteit: CO2 max1000 ppm 
 ■ in nederland aanwezige buitenlucht kwaliteit: CO2 350 tot 450 ppm 
 ■ hoge binnenluchtkaliteit mogelijk: CO2 600-800 ppm 

- beperkte stofverspreiding door laag-temperatuur-verwarming 
 

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT: 
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Meer financieringsruimte  
Nul op de Meter: 
 +27.000 euro  
 
Een bouwbesluit woning: 
+9.000 euro 
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Sociale woningbouw 
Portaal 

http://vwvastgoed.nl/


 

Sociale woningbouw 
DeltaWonen 
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Sociale woningbouw 
Stadlander 
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Vrije sector woningbouw 
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Eerste fabriek in de wereld welke 
standaard NOM woningen maakt 
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55 energienotanul beleggershuur woningen 
Syntrus Achmea 
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Conclusie: 
- niet NOM is niet volhoudbaar 
- corporaties stappen massaal over op NOM 
- beleggers stappen binnenkort massaal over op NOM 
- bewoners willen niks anders dan NOM 
 
- we maken samen het verschil om NL duurzamer te maken! 
 
 

http://vwvastgoed.nl/


IKEA werkt volledig energieneutraal 
Noorwegen 2030 CO2 neutraal 
Volkswagen/ mercedes zetten massaal in op elektrisch rijden 
 
Welke bouwer/ ontwikkelaar volgt met extreme ambities? 
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NOM is binnenkort verouderd! 
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@vwvastgoed 

 

 

VolkerWessels Vastgoed 

OnnoDwars 

Hoofd acquisitie & innovatie 

odwars@vwvastgoed.nl 

0650226793 
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