
NL-EPBD®  PROCESCERTIFICAAT
SKGIKOB.009559.04.NL

Uitgegeven op: 04-01-2021 Vervangt: SKGIKOB.009559.03.NL

Geldig tot: 15-07-2021 Uitgegeven: 01-11-2019

Certificaathouder

BengCert

Oranjelaan 3 G 1

3311 DH  Dordrecht

T: +31 (0)786 393 774

E: info@bengcert.nl

I:  www.bengcert.nl

BengCert
Energieprestatieadvisering
Energielabel, bestaande utiliteitsgebouwen

Verklaring van SKG-IKOB

Dit procescertificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 2011-08-31 met wijzigingsblad d.d. 2015-08-01, in 

combinatie met BRL 9500 Deel 03 d.d. 2011-08-31 met wijzigingsblad d.d. 2015-08-01 afgegeven door SKG-IKOB

conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van energielabels voor bestaande utiliteitsgebouwen zijn uitgevoerd 

volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL delen vastgestelde specificaties.

SKG-IKOB verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande de door de certificaathouder afgeleverde 

energielabels voor utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Voor SKG-IKOB

ing. J. Bogaard,

Certificatiemanager

SKG-IKOB draagt zorg voor aanmelding van dit certificaat bij Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl, en bij Stichting InstallQ: 

www.installq.nl. Gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Dit 

certificaat bestaat uit één bladzijde.

Nadruk is verboden

® is een collectief merk van

Stichting Bouwkwaliteit



NL-EPBD®  PROCESCERTIFICAAT
SKGIKOB.009978.04.NL

Uitgegeven op: 04-01-2021 Vervangt: SKGIKOB.009978.03.NL

Geldig tot: 24-03-2022 Uitgegeven: 01-11-2019

Certificaathouder

BengCert

Oranjelaan 3 G 1

3311 DH  Dordrecht

T: +31 (0)786 393 774

E: info@bengcert.nl

I:  www.bengcert.nl

BengCert
Energieprestatieadvisering
Energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode

Verklaring van SKG-IKOB

Dit procescertificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 2011-08-31 met wijzigingsblad d.d. 2015-08-01, in 

combinatie met BRL 9500 Deel 06 d.d. 2015-08-01 afgegeven door SKG-IKOB conform het vigerende Reglement 

voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van energielabels voor nieuwe (en bestaande) utiliteitsgebouwen zijn 

uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL delen vastgestelde specificaties.

SKG-IKOB verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande de door de certificaathouder afgeleverde 

energielabels voor nieuwe (en bestaande) utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie 

Gebouwen.

Voor SKG-IKOB

ing. J. Bogaard,

Certificatiemanager

SKG-IKOB draagt zorg voor aanmelding van dit certificaat bij Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl, en bij Stichting InstallQ: 

www.installq.nl. Gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Dit 

certificaat bestaat uit één bladzijde.

Nadruk is verboden

® is een collectief merk van

Stichting Bouwkwaliteit



NL-EPBD®  PROCESCERTIFICAAT
SKGIKOB.011115.03.NL

Uitgegeven op: 04-01-2021 Vervangt: SKGIKOB.011115.02.NL

Geldig tot: 15-06-2021 Uitgegeven: 01-11-2019

Certificaathouder

BengCert

Oranjelaan 3 G 1

3311 DH  Dordrecht

T: +31 (0)786 393 774

E: info@bengcert.nl

I:  www.bengcert.nl

BengCert
Energieprestatieadvisering
Energielabel, bestaande woningen

Verklaring van SKG-IKOB

Dit procescertificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 2011-08-31 met wijzigingsblad d.d. 2015-08-01, in 

combinatie met BRL 9500 Deel 01 d.d. 2016-10-21 afgegeven door SKG-IKOB conform het vigerende Reglement 

voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van het energie-indexrapport voor bestaande woningen zijn 

uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL delen vastgestelde specificaties.

SKG-IKOB verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande de door de certificaathouder afgeleverde 

energielabels voor woningen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Voor SKG-IKOB

ing. J. Bogaard,

Certificatiemanager

SKG-IKOB draagt zorg voor aanmelding van dit certificaat bij Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl, en bij Stichting InstallQ: 

www.installq.nl. Gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Dit 

certificaat bestaat uit één bladzijde.

Nadruk is verboden

® is een collectief merk van

Stichting Bouwkwaliteit



NL-EPBD®  PROCESCERTIFICAAT
SKGIKOB.012106.01.NL

Uitgegeven op: 05-01-2021

Geldig tot: 05-01-2023

Beoordeeld is:
- Kwaliteitssysteem
- Proces
Periodieke controle

Certificaathouder

BengCert

Oranjelaan 3 G 1

3311 DH  Dordrecht

T: +31 (0)786 393 774

E: info@bengcert.nl

I:  www.bengcert.nl

Energieprestatie-rapport woningen
Met subdeelgebied(en):

Detailopname

BengCert

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 9500-W d.d. 2019-11-28 afgegeven door SKG-IKOB conform het vigerende 

Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB. Voor het deelgebied Woningen en 

bovengenoemde subdeelgebied(en).

SKG-IKOB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van het energieprestatierapport zijn uitgevoerd volgens de in deze 

Beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen.

SKG-IKOB verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande de door de certificaathouder afgeleverde 

energieprestatierapporten voor woningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in de Regeling en het Besluit 

Energieprestatie Gebouwen.

Voor SKG-IKOB

ing. J. Bogaard,

Certificatiemanager

SKG-IKOB draagt zorg voor aanmelding van dit certificaat bij Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl, en bij Stichting InstallQ: 

www.installq.nl. Gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Dit 

certificaat bestaat uit één bladzijde.

Nadruk is verboden

® is een collectief merk van

Stichting Bouwkwaliteit


