
KOMO
®
 procescertificaat 

 

Beoordeeld is: 
• Kwaliteitssysteem 
• Proces 

Periodieke controle 

EPA-maatwerkrapport 
Bestaande «woningen/utiliteitsgebouwen» 

Nummer: «KV-nummer» 

Uitgegeven: «datum» 
Geldig tot:  «onbepaalde tijd / datum» 
Vervangt: «oude KV-nummer» 
d.d.: «datum oude KV» 

Certificaathouder 

«Naam bedrijf» 

«Straat bedrijf» 
«Plaats bedrijf» 
Postbus «nummer» 
«Plaats postbus» 
Tel. «nummer» 
Fax «nummer» 

  

Verklaring van «naam CI» 

Dit procescertificaat is op basis van «nummer BRL» «naam BRL» dd. «datum BRL» «inclusief wijzigingsblad dd. «datum 

WB»»
 1
 en «het deel / de delen» «BRL-nummer deel 1» «naam deel 1» dd. «datum deel 1» «inclusief wijzigingsblad dd. 

«datum WB deel 1»
1
, ««BRL-nummer deel 2» «naam deel 2» dd. «datum deel 2» «inclusief wijzigingsblad d.d. «datum 

WB deel 2»» 
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

, afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI». 

Het kwaliteitssysteem en het proces van «naam proces» worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart 
«naam CI» dat: 

 Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de «naam certificaathouder» verrichte werkzaamheden met 
betrekking tot de energieprestatie van bestaande «woningen/utiliteitsgebouwen» volgens de in dit 
procescertificaat vastgelegde specificaties bij voortduring voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn(en) 
vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de 
werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat 

 Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de «naam certificaathouder» verrichte 
werkzaamheden met betrekking tot de energieprestatie van bestaande «woningen/utiliteitsgebouwen» voldoen 
aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de 
werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat 

Voor «naam CI» 

«handtekening» 
«naam ondertekenaar» 
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 Indien van toepassing 

Dit procescertificaat bestaat uit «?» pagina’s 

Dit procescertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Gebruikers van dit procescertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 
website van «naam CI»: «website CI» 

http://www.komo.nl/


«KV-nummer» 
EPA-maatwerkrapport voor bestaande «woningbouw/utiliteitsbouw» 
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KOMO
®

 procescertificaat 

1. ONDERWERP 

1.1 PROCES 

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces voor het opstellen van een advies voor de energieprestatie voor 
bestaande «woningen/utiliteitsgebouwen» en is gebaseerd op integraal onderzoek naar de energetische kwaliteit 
en de mogelijke verbetering daarvan. 

Het uitgevoerde proces is in overstemming met hoofdstuk 4 van BRL 9500 deel 00 in combinatie met «deel 02/04 / 
de delen 02 en 04». 

1.2 RAPPORTAGE 

Het geleverde EPA-maatwerkrapport voldoet aan de eisen van hoofdstuk 3 van BRL 9500 deel 00 in combinatie 
met «deel 02 / 04 / de delen 02 en 04». 

2. WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER 2 

2.1 BIJ LEVERING RAPPORTAGE 

 Controleer bij levering of: 
─ De adresgegevens correct zijn 
─ Het EPA-rapport de volgende gegevens bevat: 

o De projectgegevens 
o De bestaande situatie 
o Het huidige en verwachte energieverbruik 
o De terugverdien tijd 
o De gevolgen voor het «woon»comfort en binnenklimaat 

 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 
─ «naam certificaathouder» 

En zo nodig met 
─ «naam CI» 

2.2 PROCESCERTIFICAAT 

 De certificaathouder is verplicht om te zorgen dat de opdrachtgever de beschikking heeft over een exemplaar 
van dit procescertificaat 

 Controleer of dit procescertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website CI» 
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 De indeling en tekst is een voorbeeld 

3
 Geadviseerd wordt om deze tekst op te nemen  


