
 

Onderdeel  Type Toelichting  

     

  Noodzakelijk voor opstellen energielabels v aanwezig 

  Aanvullend, kan zorgen voor verbetering labels x ontbreekt 

   o onvolledig 

     

 Tekeningen-bouwkundig 
 

B01 Plattegrondtekeningen  Laatste versie van de tekeningen  

 B02 Gevelaanzichten Laatste versie van de tekeningen  

 B03 Doorsnede-tekeningen Laatste versie van de tekeningen  

 B04 Bouwkundige details Laatste versie van de tekeningen  

 B05 Kozijntekeningen Laatste versie van de tekeningen  

     

 Tekeningen-installatie I-01 Ontwerp en installatietekeningen voor verwarming Laatste versie van de tekeningen  

 I-02 Ontwerp en installatietekeningen voor koeling Laatste versie van de tekeningen  

 I-03 Ontwerp en installatietekeningen voor tapwater Laatste versie van de tekeningen  

 I-04 Ontwerp en installatietekeningen voor ventilatie Laatste versie van de tekeningen  

 I-05 PV-tekeningen leverancier Laatste versie van de tekeningen  

 I-06 Overzicht buitenunits warmtepomp (indien van toep.) Laatste versie van de tekeningen  

 I-07 Tekening verlichting met overzicht armaturen Laatste versie van de tekeningen  

     

 Technische specificaties T01 Specificatieblad luchtbehandelingskast(en) Waarin specificaties over WTW en ventilatoren  

 T02 Specificatieblad warmtepomp Merk & type  

 T03 Armaturenboek Met hierin opgenomen vermogen/armatuur  

     

 Leverbonnen, facturen L01 Gebruikte isolatiematerialen gevel Aangeven welke materiaal voor welke gevel(s) is gebruikt; 
werknummer/adres moet hierop vermeld staan 

 

 L02 Kozijnen, inclusief beglazing Waarop vermeld type kozijn, beglazing en eventueel 
afstandhouders 

 

 L03 Voordeuren Inclusief vermelding type  

 L04 Systeemvloeren Type en aantal, werknummer en adres, eventueel aangevuld 
met KOMO-verklaring 

 

 L05 Prefab gevels Type en aantal, werknummer en adres, eventueel aangevuld 
met KOMO-verklaring 

 

 L06 Dakelementen Type en aantal, werknummer en adres, eventueel aangevuld 
met KOMO-verklaring 

 

 L07 Isolatie vloer boven onverwarmde ruimten Werknummer/adres moet hierop vermeld staan  

 L08 Geleverde PV-panelen Waarop merk en type vermeld staan.  

     

 Fotodossier F01 Opgebouwd fotodossier volgens ISSO82.1 Download hier  

     

 Bouwvergunning A01 Kopie van de verleende bouwvergunning   

 A02 Huisnummerbesluit   

     

 Inregelrapporten /verklaringen R01 Waterzijdig inregelen verwarming/koeling. Inregeling volgens NEN-EN 14336. Vermelding in rapport, 
verklaring of certificaat dat hieraan is voldaan. 

 

 R02 Ruimteregeling verwarming/koeling Verklaring volgens NEN-EN 215:2017 of NEN-EN 15500:2017. 
Verklaring of certificaat dat e.e.a. is ingeregeld.  

 

 R03 Blowerdoortest   
 

Opmerkingen  

  

  

 

Benodigde informatie t.b.v. oplevering nieuwbouw utiliteitsbouw 

(bijlage H toegespitst en uitgebreid) 

https://media-01.imu.nl/storage/bengcert.nl/7163/bengcert-fotobewijs-tijdens-de-bouw.pdf

