overzicht adviesprijzen DTG Engineering
Warmtepompadvies op basis van onderzoek ter plaatse
woning van
<100 m2
€ 160,00
2
>100/240 m
€ 240,00
> 240 m2
€ 1 / m2
2
beschrijving op het volgende blad, m op basis van BAG-viewer
Energetisch, bouwkundig advies op basis van onderzoek ter plaatse
gesprek ter plekke rapportage*
2
woning van
<100 m
€ 160,00
€ 160,00
2
>100/240 m
€ 240,00
€ 160,00
2
> 240 m
€ 1 / m2
€ 0,75 / m2
2
beschrijving op het volgende blad, m op basis van BAG-viewer
* De rapportage bestaat uit een overzicht van het geadviseerde maatregelpakket in hoofdlijnen.
De genoemde prijzen zijn meerprijzen boven de prijzen van een gesprek.

meerprijs ventilatieadvies (in combinatie met een
WP advies en /of een energetisch advies)
woning van
<100 m2
€ 40,00
>100/240 m2
€ 80,00
2
> 240 m
€ 0,50 / m2
2
beschrijving op het volgende blad, m op basis van BAG-viewer

Los ventilatie op basis van onderzoek ter plaatse
woning van
<100 m2
€ 120,00
>100/240 m2
€ 160,00
2
> 240 m
€ 0,75 / m2
2
beschrijving op het volgende blad, m op basis van BAG-viewer

reiskosten (enkele reis gemeten vanaf Haaften)
tot 20 km
€ 42,50
20 - 40 km
€ 85,00
40 - 60 km
€ 127,50
60 - 80 km
€ 170,00
80 - 100 km
€ 212,50
km’s op basis van Google Maps
Alle prijzen inclusief btw.
220101

warmtepomponderzoek en -advies
Een warmtepomponderzoek bestaat uit een opname van de woning ter plekke. Tijdens de opname wordt het gebruik van de woning en van het warm tapwater besproken met de opdrachtgever. Vervolgens wordt met behulp van onze eigen software het vermogen en het verwachte
(genormeerde) verbruik van de warmtepomp beschreven. Daarnaast wordt het type warmtepomp met een systeembeschrijving opgesteld. Een lijst van systeemonderdelen, een hydraulisch
& elektrisch schema op hoofdlijnen en de omvang van het opslagvat voor warm tapwater complementeren de rapportage. Met deze rapportage kan een installateur direct een offerte opstellen en is daarvoor geen nieuwe opname meer nodig.

energetisch, bouwkundig onderzoek en -advies
Een bouwkundig onderzoek gericht op het energetisch verbeteren van de woning bestaat uit
een opname van de woning ter plekke. Alle onderdelen van de schil (dak, gevels, kozijnen en
vloer) worden dan onderzocht. Ook de wijze van verwarmen en ventileren komen aan de orde.
Tijdens het energiegesprek worden alle mogelijke maatregelen van verbeteren besproken, maar
aanwijzingen voor materiaalgebruik komen aan de orde. Een energetisch onderzoek staat los
van een warmtepomponderzoek en gaat dus niet in op het type, het vermogen en het systeem
van een mogelijke warmtepomp.
Is ook een schriftelijke rapportage afgesproken, dan wordt het maatregelenpakket overzichtelijk
in een tabel vastgelegd. De rapportage is feitelijk een schriftelijke vastlegging van het energiegesprek.

ventilatieonderzoek en -advies
Een ventilatieonderzoek geeft in hoofdlijnen weer hoe een gebalanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd dient te worden in de onderzochte woning. In hoofdlijnen wordt een systeembeschrijving van het ventilatiesysteem beschreven aangevuld met een onderdelenlijst met een schematische tekening van het systeem met onderdelen.

