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Vabi EPA

Utiliteitsbouw

Vergelijk maatregelen 
voor het beste advies
Een gebouw met een verbeterde energie-
prestatie heeft voordelen, zoals lagere 
energiekosten en milieubesparing. Ook 
wordt het gebouw aantrekkelijker voor de 
potentiële huurder/koper. Met Vabi 
EPA-U legt u diverse maatregelen naast 
elkaar en maakt u de effecten op de 
energieprestatie inzichtelijk. Samen met 
uw opdrachtgever evalueert u de effecten 
van de maatregelen op energiebesparing, 
investeringskosten en terugverdientijden. 
Het resultaat is een advies dat aansluit 
op de wensen van uw opdrachtgever. 

• Conform BRL-9501 geattesteerd 
voor zowel energielabels als voor 
maatwerkadvies

• Automatisch labels afmelden

• Maatregelen vergelijken voor het 
beste energiepresatieadvies

• Inzicht in de investeringskosten 
en terugverdientijden

• Uitgebreide bibliotheek met 
materialen en bouwconstructies

Vabi EPA-U de energieprestatie software voor labeling en advisering van de gebouwde 
omgeving. Een totaaloplossing met een complete certificering voor het energielabel én het 
maatwerkadvies. Uw garantie op betrouwbare uitkomsten. U loopt overzichtelijk de 
processen door in een gebouw en komt tot een energielabel dat u automatisch afmeldt. 
Vabi EPA-U gebruikt u voor de kleinste kantoren tot aan de grootste ziekenhuizen. 
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Het energielabel voor 
gebouwen
Een energielabel bij oplevering, verkoop 
of verhuur van een gebouw is verplicht. 
Wanneer een gebouw niet voorzien is van 
een energielabel kan er een sanctie 
worden opgelegd in de vorm van een 
bestuurlijke boete. Voor het labelen van 
de bestaande bouw gebruikt u Vabi 
EPA-U. Met Vabi EPA-U neemt u het 
gebouw op volgens het opnameprotocol 
en meldt u het energielabel af in de 
software bij RVO.nl.

Een helder rapport 
naar de opdrachtgever
De resultaten genereert u in diverse 
rapportages, zoals een certificaatrapport 
of een gedetailleerd rapport met de 
effecten van varianten naast elkaar. Of 
stel uw eigen maatwerkadvies rapport 
samen. Middels grafieken en tabellen 
worden zowel de gebouweigenschappen 
als de energieprestatie gepresenteerd. 
Een helder communicatiemiddel naar uw 
opdrachtgever.

Download de demo
Download kosteloos de demo van Vabi 
EPA-U op onze website en maak kennis 
met de software. Heeft u verder vragen? 
Neem dan contact op via epa@vabi.nl of 
via telefoonnummer 015 - 257 44 20.
Wij helpen u graag verder.

Flexibel, slim en 
overzichtelijk
Vabi EPA-U heeft een heldere interface 
met een stapsgewijze invoer, zo houdt u 
altijd het overzicht. Mogelijke wijzigingen 
voert u eenvoudig door. In de bibliotheek 
vindt u een collectie aan materialen, 
bouwconstructies en prijzen en is geheel 
uit te breiden naar wens. Het toewijzen 
van bestaande data uit de bibliotheek 
bespaart u opnametijd. 
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