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Release Vabi EPA 9.1

Wat is er nieuw?

Representatieve woningen ► Registreren o.b.v. representativiteit

► CSV import / export / template

► Registratie uitbreiden

Conversie Utiliteit ► Algemene gegevens, constructies en geometrie

Diverse verbeteringen ► Beschaduwing geometrie en zonne-energie

► BAGid’s ophalen

► Sneller navigeren

► Exporteren en importeren

► Compacte weergave objecten

Maatwerkadvies module ► Profielen

► Berekend energieverbruik

► Nieuwe maatregelen



Release Vabi EPA 9.1

Representativiteit

▪ Alleen voor woningen. 

▪ Alleen bij oplevering en bij bestaande bouw.

▪ Invoer via scherm of via CSV-template.

▪ Vul het adres in en je kunt de meeste 

BAG-id’s ophalen.

▪ De gelijkende adressen worden ook vastgelegd bij 

registratiegegevens EP-online:

Object - Algemeen

Klik op Representatieve woningen 

onder

Registratiegegevens invoer.
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Representatieve woningen via CSV template

▪ Adresgegevens van de gelijkende woningen via Excel invullen?

▪ Klik op CSV export / template.

▪ Open het opgeslagen CSV export.

▪ Vul de gegevens van alle adressen in en sla het CSV-bestand op.

▪ Klik op CSV import.

▪ NB! Reeds ingevulde gegevens zullen worden overschreven door de import!

▪ Blader naar het import-bestand en pas evt. het scheidingsteken aan.

▪ Klik op ‘Start importeren’.

Object - Algemeen

Klik op CSV export / template om 

gegevens via Excel te vullen en 

daarna te importeren.
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Representatieve woning uitbreiden

▪ Achteraf een adres toevoegen?

▪ Maak evt. een kopie van de woning. NB! Er 

mogen geen gegevens aangepast worden, ook 

de opnamedatum blijft hetzelfde.

▪ Voeg alleen de toe te voegen adressen toe 

onder representatieve woningen.

▪ Klik op registreren.

▪ Kies voor ‘Energielabel uitbreiden’ en klik op 

‘Uitvoeren’.

▪ Het bestaande registratienummer wordt 

uitgebreid met de nieuwe adressen.

Object - Algemeen

Energielabel uitbreiden
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Conversie utiliteit Conversie

Oude epa-u projecten zijn nu te openen. Deze 

worden gedeeltelijk geconverteerd. Dit wordt 

komende versies uitgebreid. In deze versie worden 

de volgende gegevens overgenomen:

▪ Algemeen

▪ Constructies

▪ Object – Algemeen

▪ Rekenzone – Algemeen

▪ Rekenzone – Geometrie

Gedeeltelijke 

conversie oude epa-u

Installatie en 

verlichting wordt nog 

niet geconverteerd.
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Beschaduwing zonne-energie

▪ Het berekende resultaat wordt 

getoond, als de software automatisch 

het type beschaduwing bepaald.

▪ Er zijn twee nieuwe invoervelden voor 

zijbelemmering:

Installatie - zonne-energie

Klik op rekenen om te zien wat het 

resultaat is van de ingevulde 

beschaduwing als deze automatisch 

door de software wordt bepaald.
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Beschaduwing geometrie

▪ De belemmeringen met een D: moet opgegeven worden bij een detailopname, indien 

aanwezig, en bij een basisopname met koeling. 

▪ Voor een basisopname, zonder koeling, mag je als adviseur de situaties met een D:

optioneel opgeven.

Rekenzone - geometrie

Opties voor een

basisopname

zonder koeling

Opties voor een

detailopname of

basisopname

met koeling
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Beschaduwing geometrie

Nieuwe velden bij beschaduwing in de geometrie bij ramen en transparante deuren:

▪ Overstek: relatieve hoogte ho

▪ kleiner dan 0,5; tussen 0,5 en 1,0 of groter dan 1,0.

▪ Constante belemmering: relatieve hoogte hb

▪ kleiner dan 0,5; tussen 0,5 en 1,0 of groter dan 1,0.

▪ Zijbelemmering:

▪ Links, rechts of beide;

▪ Relatieve breedte bb: kleiner dan 1,0 of tussen 1,0 en 3,73.

(groter dan 3,73 is geen zijbelemmering)

▪ Overstek + (zij)belemmering: relatieve hoogte ho

▪ kleiner dan 0,5; tussen 0,5 en 1,0 of groter dan 1,0.

Rekenzone - geometrie
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BAGid’sophalen

▪ Je kunt vanuit EPA nu BAG-gegevens 

ophalen.

▪ Dit is nog geen ‘realtime’ koppeling, 

periodiek worden de gegevens bij Vabi 

geactualiseerd. Recente wijzigingen 

worden dus niet altijd gevonden.

▪ BAGviewer blijft leidend.

▪ Ook beschikbaar voor woningen o.b.v. 

representativiteit.

Object - Algemeen

Ophalen van BAG-pand en BAG 

object obv PHTD

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html
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Sneller navigeren Navigatiebalk

In de navigatie balk zijn nu de 

schermen van de eerste 

rekenzone direct te bereiken

▪ Dit scheelt een aantal kliks per installatie.

▪ De oude manier van navigeren is uiteraard ook 

nog mogelijk.

▪ NB! Je kunt alleen ‘snel navigeren’ binnen de 

eerste rekenzone.

▪ Tip: heb je de eerste rekenzone ingevoerd en je 

gaat met de tweede rekenzone verder, dan kun je 

de volgorde tijdelijk wijzigen.
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Exporteren en importeren Diverse lijsten

Net als Maatregelen, kunnen andere ‘lijsten’ nu ook 

geëxporteerd en geïmporteerd worden:

▪ Installaties

▪ Constructies

▪ Objecten

▪ Rekenzones

Daarmee kunnen gegevens eenvoudig uitgewisseld 

worden met collega’s of andere projecten.

▪ Geometrie

▪ Zonne-energie

▪ Verlichting (Utiliteit)

▪ Varianten

Importeren en exporteren 

van lijsten.
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Objecten: compacte en uitgebreide weergave Objecten

▪ Je kunt wisselen tussen compacte en uitgebreide 

weergave van objecten.

▪ Deze instelling wordt niet opgeslagen, maar blijft 

actief zolang EPA open blijft staan.

Uitgebreide 

weergave

Compacte 

weergave
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Maatwerk: Gebruikersprofiel

▪ NB! Dit is een alfaversie, om te wennen, deze is 

nog niet geattesteerd.

▪ Je hebt hiervoor een proeflicentie nodig, dezelfde 

proeflicentie als voor maatregelen en varianten.

▪ Profiel is in te stellen per rekenzone.

▪ Het berekende energieverbruik is van het hele 

object, zo kun je direct zien wat het effect is van 

aanpassingen.

Object - maatwerkadvies

Er zijn 3 voorgedefinieerde profielen. 

Of je kunt zelf waardes invullen voor 

tapwater, interne warmteproductie 

en verwarming / koeling.
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Maatwerk: Eigen profiel Object - maatwerkadvies

Verander het profiel, of 

invoerparameters van het eigen 

profiel, klik open rekenen en zie 

direct het effect op het berekend 

verbruik (van het totale object).

Utiliteit heeft dezelfde profielen 

(standaard en (niet) energiebewust), 

maar andere invoerparameters 

voor het fitten van tapwater, 

interne warmteproductie en 

verwarming / koeling.
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Energieverbruik maatwerkadvies

▪ NB! Dit is een alfaversie, om te wennen, deze is nog niet geattesteerd.

▪ Je hebt hiervoor een proeflicentie nodig, dezelfde proeflicentie als voor 

maatregelen en varianten.

▪ Stel per rekenzone een profiel in en reken opnieuw door.

▪ Bij het resultatenscherm zie je rechts het berekend energieverbruik 

conform maatwerkadvies (alfaversie).

▪ Maatwerkadvies berekening

van het energieverbruik alleen

in het resultatenscherm, nog 

niet in Excel en Varianten 

rapportages.

Object - Resultaten
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Nieuwe maatregelen

▪ Kruipruimte isoleren

▪ Zonwering plaatsen of aanpassen

▪ Verlichting (voor Utiliteit)

Maatregelen

Maatregel kruipruimte isoleren en 

Zonwering plaatsen (vervangen) 

staan onder Categorie: Isoleren
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Maatregel: isoleren kruipruimte Maatregelen

Je kunt forfaitaire waarde 

voor bodemisolatie 

doorrekenen, of een 

kwaliteitsverklaring opgeven.

Moeten alle vloeren die 

grenzen aan kruipruimte 

geïsoleerd worden? Of 

bepaalde rekenzones, en is 

er een grensoppervlak?



Release Vabi EPA 9.1

Maatregel: zonwering plaatsen Maatregelen

Zonwering plaatsen 

staat onder de 

categorie Isoleren

Deze keuzes bepalen of je alleen zonwering wilt 

plaatsen (Geen zonwering), of ook bestaande 

zonwering wilt vervangen/aanpassen.

Bij het aanmaken van een nieuwe maatregel 

voor zonwering, staat deze default zo 

ingesteld dat zonwering alleen toegepast 

wordt als het nog niet aanwezig is.
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Maatregel: verlichting vervangen Maatregelen

De maatregel vervangt alle verlichtingszones 

voor 1 verlichtingszone voor de hele 

rekenzone (100% gebruiksoppervlak).

Dit wordt later uitgebreid.
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▪ Download de nieuwste versie

▪ Lees de volledig releasenotes

▪ Ga naar de releasepagina

Download 

Releasenotes

Releasepagina

https://support.vabi.nl/support/epa/downloads/
https://marketing.vabi.nl/acton/attachment/17638/f-3fd3b9f0-956c-4b54-a719-17fedfc9bbf6/1/-/-/-/-/Vabi%20NTA8800%20Release%20notes.pdf
https://www.vabi.nl/epa-nta-8800/


Vabi

Kleveringweg 6 – 10

Postbus 29

2600 AA DELFT

015-2574420

www.vabi.nl

Veel plezier met Vabi EPA 9.1!

Vragen? Bel of mail ons:

015 - 2133 174

epa@vabi.nl

Neem ook eens een kijkje op onze supportpagina.

https://support.vabi.nl/support/epa/support/

