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Vabi EPA

Woningen

Een helder energie
prestatie advies
Een woning met een verbeterde energie-
prestatie kan een lagere energierekening 
en milieubesparing als gevolg hebben. 
Met Vabi EPA-W maakt u de effecten van 
maatregelen op de energieprestatie van 
een woning inzichtelijk. Samen met uw 
opdrachtgever vergelijkt u makkelijk de 
huidge situatie en maatregelpakketten 
(varianten) voor een woning met inzicht 
in de bijbehorende Energie-Index. Ook 
heeft u zicht op de investeringskosten, 
terugverdientijden en energiebesparing. 
Met als resultaat een helder energie-
prestatie advies dat aansluit op de 
wensen van uw opdrachtgever.

Vabi EPA-W is de energieprestatie software voor certificering en advisering bij woningen. 
Een totaaloplossing met een complete certificering voor zowel de Energie-Index als het 
maatwerkadvies in de software. Dit is uw garantie op betrouwbare uitkomsten. Door het 
simuleren van diverse maatregelen, krijgt de opdrachtgever inzicht in de energieprestatie 
van zijn woning. De snelheid, het overzicht en ruimte voor uw expertise zorgen ervoor dat 
Vabi EPA-W de standaard in de markt is.

• Geattesteerd conform BRL9501 
voor het energiecertficaat en het 
maatwerkadvies

• Energie-Index direct omzetten in 
definitief label bij RVO.nl

• Maatregelen vergelijken voor het 
beste energieprestatie advies

• Inzicht in de investeringskosten en 
terugverdientijden

• Compatible met Microsoft Office 
en Vabi Assets

V1 Brochure Vabi EPA-W



Een realistisch beeld 
met de Energie-Index
Met Vabi EPA-W bepaalt u de Energie-
Index voor een woning conform het 
Nader Voorschrift. Bij het bepalen van de 
Energie-Index voert u meer parameters 
in dan bij de invoer van het definitief label 
en geeft daardoor een realistischer beeld 
van de energieprestatie van de woning 
naar uw klant.  De vastgestelde Energie-
Index kunt u vervolgens in de software 
afmelden bij RVO.nl en wordt omgezet in 
een definitief label voor uw klant. 

Een overzichtelijk 
communicatiemiddel
Resultaten genereert u in diverse soorten 
rapporten, zoals het certificaatrapport of 
een gedetailleerd rapport met de effecten 
van varianten naast elkaar. Of stel uw zelf 
een maatwerkadviesrapportage samen. 
In de rapporten worden met grafieken en 
tabellen zowel de gebouweigenschappen 
als de energieprestatie resultaten op een 
heldere manier gepresenteerd. Een 
overzichtelijk communicatiemiddel naar 
uw opdrachtgever.

Download de demo 
Ervaar zelf Vabi EPA-W en download 
kosteloos de demo van onze website. 
Heeft u vragen? Mail dan naar epa@vabi.
nl of bel naar  015 - 257 44 20. Wij helpen 
u graag verder.

Snel, flexibel en 
overzichtelijk 
Vabi EPA-W heeft heldere interface met 
een stapsgewijze invoer, zo houdt u altijd 
het overzicht. Eventuele wijzigingen voert 
u eenvoudig door. In de bibliotheek vindt 
u een collectie aan materialen en bouw-
constructies en is geheel uit te breiden 
naar uw wens. Ook vindt u een overzicht 
met veel voorkomende maatregelen. Het 
toewijzen van bestaande data uit de 
bibliotheek bespaart u invoertijd. 
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