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Release Vabi EPA 9.2

Wat is er nieuw?

Maatwerkadvies ► Klimaat en meterstanden (gebouw)

► Fitten

Conversie ► EPA-U Conversie

Diverse verbeteringen ► Opstelplaats

► Woonwagens en woonboten

► Standaard constructies

► Maatregelen en Varianten

► Object controle
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Bètaversie maatwerkadvies (EDR testen gelijk)

▪ Klimaat & meterstanden:

▪ met een ander gemiddeld klimaatfile rekenen.

▪ met een klimaatfile van het KNMI van een specifiek kalenderjaar te 

rekenen voor fitten.

▪ voor het fitten zijn de meetgegevens in te vullen.

▪ Maatwerk (invoerscherm onder rekenzone)

▪ Het is mogelijk om een fit rapportage (Excel) te maken met een export 

van gegevens en grafieken per maand.

Maatwerkadvies
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Maatwerkadvies: klimaat en meterstanden (object)

▪ Per object (gebouw(deel) of woning)

▪ Koken op gas

▪ Klimaat locatie

▪ Zoek op Google Maps
dichtstbijzijnde klimaatstation

▪ Stedelijk hitte eiland effect

▪ Fitten o.b.v. meetgegevens 

▪ Klimaatfile

▪ Maandverbruik per energiedrager

Meterstanden



Scherm volgt de fitstappen van 

boven naar benden. 

Bij fitten directe weergave 

afwijking op meterstanden

Fit rapportage met alle relevante data en 

grafieken voor het fitten
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Bètaversie maatwerkadvies

▪ Volg www.vabi.nl/maatwerkadvies voor up to date info

▪ ISSO publicatie in maart beschikbaar.

▪ Kijk de webinar van 10 november 2022 terug.

Maatwerkadvies

http://www.vabi.nl/maatwerkadvies
http://www.vabi.nl/maatwerkadvies
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Maatregelen: verlichting gedetailleerd Maatregelen

Specifiek een bepaald 

verlichtingszone(s) vervangen. 

Generiek voor de gehele 

rekenzone.
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Varianten: resultaat 1e object Varianten

Resultaten direct zichtbaar, 

van het eerste object.

De volgorde van objecten kan 

desgewenst aangepast worden.
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Varianten: rapportage

▪ Varianten rapportage (Excel): Er is een nieuwe 

beknopte rapportage die de belangrijkste 

resultaten per varianten van de energielabel en 

de maatwerk berekening exporteert.

▪ Controleer objecten (Excel): Lijst met invoerfouten 

en invoercontroles, handig als een object of een 

variant niet doorgerekend kan worden.

Varianten

Varianten rapportage (Excel)

Energieverbruik berekend volgens 

NTA 8800 versus Maatwerkadvies.

Extra tabblad met 

informatie over de 

maatregelen.

Deze is alleen zichtbaar 

bij 1 variant.
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EPA-U conversie EPA-U conversie

Invoergegevens zijn 

geconverteerd naar 

invoeropties NTA 8800.

Nieuwe velden zijn 

aangevuld met default 

waarden, zodat meest 

gangbare projecten 

direct doorgerekend 

kunnen worden.

Klik op de afbeelding om naar 

de spreadsheet te gaan waarin 

de conversie beschreven is.

https://support.vabi.nl/support/epa/online-help/epa-u-conversie/
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Opstelplaats

De delen van het gebouw die worden meegenomen 

binnen de begrenzing van de energieprestatie 

berekening, worden samen de ‘thermische zone’ 

genoemd. Verduidelijking van invoer in Vabi EPA:

▪ Ventilatie: LBK staat binnen de thermische zone

▪ Verwarming: opwekker binnen thermische zone

▪ Tapwater: opstelplaats voorraadvat met 

kwaliteitsverklaring

▪ Tapwater: opstelplaats direct verwarmd vat

Ventilatie, Verwarming, Tapwater
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Woonwagens en woonboten

▪ Woonwagen kan (alleen) geregistreerd worden 

met een BAG Standplaats id.

▪ Woonboot kan (alleen) geregistreerd worden met 

een BAG Ligplaats id.

Object - Algemeen

Woonwagen met een 

Standplaats ID

Woonboot met een 

Ligplaats ID
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Standaard constructies Invoerscherm

De meest voorkomende 

constructies vanuit het 

beslisdiagram.

Tot een isolatiedikte 

van 250 mm.

Rieten daken 

zelf toevoegen.
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Object controle

▪ Tijdelijke, noodzakelijke oplossing voor stabiliteit.

▪ Als je de Object controle open hebt staan, kun je tijdelijk niet meer door Vabi EPA navigeren.

▪ Maak evt. een export naar Excel en sluit het ventster om meldingen op te lossen.

Object - Algemeen
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▪ Download de nieuwste versie

▪ Lees de volledig releasenotes

▪ Laatste stand van zaken Maatwerkadvies

Download 

Releasenotes

Maatwerkadvies

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/maatwerkadvies


Vabi

Kleveringweg 6 – 10

Postbus 29

2600 AA DELFT

015-2574420

www.vabi.nl

Veel plezier met Vabi EPA 9.2!

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/

