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Invoer is basis van correct plan
Er	is	veel	informatie	voorhanden	maar	in	sommige	gevallen	is	de	
informatie	niet	consistent	ingevoerd	of	onlogisch	uitgevraagd.	
Wij	kunnen	dus	niet	op	alle	data	vertrouwen	en	doen	aannames.

Per	pagina	is	iedere		
onderdeel	of	vraag	voorzien	
van	een		toelichting.	
Zie	de	i-tjes.

Graag	alle	data	goed	
controleren.	Voor	jouw	gemak	
hebben	we	aannames	gedaan	
die	vaak	ook	zullen	kloppen	
maar	dat	is	geen	zekerheid.



TIP	- Alle	data	kun	je	wijzigen:

Wil	je	gegevens	wijzigen?	Klik	op	de	
tekstlink	‘bewerken’.	

Gelieve	data	goed	controleren:
Om	het	voor	je	als	makelaar	zo	makkelijk	
mogelijk	te	maken	hebben	we	zoveel	
mogelijk	gegevens	voor	je	ingevuld,	
sommige	data	zijn	direct	uit	Tiara	
overgenomen	– voor	andere	data	hebben	
we	een	aanname	gedaan.	



TIP	- Controleer	goed:

Gelieve	goed	te	controleren	of	de	juiste	
data	is	overgenomen	uit	Tiara.	Kijk	met	
name	naar	de	woonoppervlakte/inhoud	of	
deze	juist	is	omdat	veel	berekeningen	
hiermee	rekening	houden.

Heet	woonoppervlak	krijgen	we	via	de	
koppeling	met	Tiara	en	klopt	99,9%	van	de	
keren	maar	in	een	heel	enkel	geval	krijgen	
we	0	m2	of	99999	m2	terug.	
Daarom	is	het	belangrijk	om	alles	goed	te	
controleren.	

Daksoort staat	standaard	op	schuin	dak	als	
aanname.	Dit	zal	je	dus	moeten	aanpassen	
als	het	een	ander	daksoort is	bv.	Plat	dak..	



TIP	- Aantal	woonlagen:

Een	woonlaag	is	iedere	bouwlaag	mits	deze	
geschikt	is	voor	wonen	(dus	een	
woonfunctie	heeft).	

Een	zolder	zien	wij	niet	als	woonlaag	mits	
(eerder	genomen)	maatregelen	zijn	
getroffen	ten	aanzien	van	onder	andere	
lichtvoorziening,	isolatie,	brandveiligheid	
en	toegankelijkheid	(zo	dient	een	trap	naar	
een	zolderkamer	een	vaste	trap	te	zijn)	
conform	de	meetinstructie	NVM.	

Als	we	uitgaan	van	de	meetinstructie	voor	
woningen	dan	is	de	minimale	hoogte	1,5	
meter.



TIP	- Aannames	zijn	gedaan	controleer	
deze:

Zolder	aanwezig,	kruipruimte	aanwezig,	
spouw	aanwezig.	Dit	zijn	aannames!	
Graag	corrigeren	als	dit	niet	klopt.

Voorbeeld keuze mogelijkheden kruipruimte



TIP	–Warmteleveringsvariant	zorgvuldig	kiezen:

Dit	veld	zal	ingevuld	moeten	worden.	Er	wordt	hier	
geen	aanname	gedaan.	Het	is	een	verplicht	invoerveld.
Het	gaat	hier	om	de	installatie	of	combinatie van	
installaties	die	zorgen	voor	warmtelevering	en	
warmtapwater.	

Informatie	inzake	de	warmtelevering	is	voor	ons	
belangrijke	informatie	graag	vraag	met	zorgvuldigheid	
beantwoorden.	

Merk	installatie	is	geen	verplicht	veld.

Voorbeeld keuze mogelijkheden warmteleveringsvariant



TIP	– Opgeven	en	geschiktheid	dak	zonnepanelen:

1.	Aantal	zonnepanelen	=	aantal	aanwezige zonnepanelen.	
Niet	te	verwarren	met	zonnecollectoren.

2.	Is	een	dakdeel geschikt	voor	zonnepanelen?
Ja	of	nee…	Een	rieten	dak	is	bijv.	niet	geschikt	voor	
zonnepanelen.

3.	Aandeel	dak(-deel)	dat	geschikt	is	voor	zonnepanelen?

Dit	aandeel	van	het	dak	dient	een	groot	deel	van	het	jaar	
beperkt	of	niet	in	de	schaduw	te	liggen	en	vrij	te	zijn	van	
obstakels.
Het	percentage	heeft	betrekking	op	beide	zijden	van	een	
schuin	dak	(en	is	dus	50%	bij	één	volledig	geschikte	
schuine	zijde).

Ter	informatie:	één	zonnepaneel	heeft	een	afmeting	
van	1	x	1,65	m.



TIP	– Isolatie:

Dit	zijn	aannames!	
Graag	corrigeren	als	dit	niet	klopt.
Deze	aannames	zijn	gedaan	op	basis	van	het	bouwjaar.

Zijn	er	dus	wel	maatregelen	getroffen	zoals	vloerisolatie	
graag	dit	aanpassen	als	nodig.

Energielabel	wordt	opgehaald	via	een	koppeling	met	RVO	
dus	is	data	actueel.

Voorbeeld keuze mogelijkheden dakisolatie

Voorbeeld keuze mogelijkheden vloerisolatie

Voorbeeld keuze mogelijkheden soort glas



TIP	- Raamoppervlak- t.o.v.	gevel- en	dakoppervlak	:

Via	glas	gaat	meer	warmte	verloren	dan	via	de	muur.	
Sommige	woningen	hebben	minder	of	meer	ramen	dan	
gemiddeld.	Denk	eens	aan	een	serre	of	grote	
raamoppervlakken	voor	mooi	zicht	naar	de	tuin.	Hier	
vragen	we	je	een	grove	schatting	te	doen.	Standaard	staat	
de	invoer	op	gemiddeld.	

Voorbeeld keuze mogelijkheden isolatie



Dit plan is gegeneerd op basis van de woningkenmerken en een standaard 
bewonersprofiel (2 volwassenen en 2 kinderen). 
Aan dit plan kun je geen wijzigingen aanbrengen. 
Als je dit plan of een van de andere plannen wilt downloaden dan krijg je het gehele 
plan van aanpak met toelichting en disclaimer.

Dit plan is gegenereerd op basis van de woningkenmerken én persoonlijke 
bewonersprofiel van potentiele koper. Het Startplan gebruik je als 
uitgangspunt/template voor en eigen plan op maat (zo kun je altijd terugkijken wat er in 
eerste instantie door ons is voorgesteld). Let op: het Startplan zelf kun je niet wijzigen. 
Door op de groene button ‘Plan op maat maken’ te klikken kan je op basis hiervan een 
gepersonaliseerd plan maken, dat je vervolgens een eigen naam geeft en opslaat.

De teaser pagina is voor de makelaar te downloaden en toe te voegen aan de 
woningbrochure.

Eigen opgeslagen plannen.

Zodra je een eigen opmaat plan hebt gemaakt en een eigen naam hebt gegeven zijn 
deze ook terug te vinden in het dashboard.

Het pakket van Reimark stel enkele maatregelen voor die snel uit te voeren zijn en deze 
zijn goed financierbaar.



Vragen?
Voor vragen kun je mailen of bellen. 

Gelieve een e-mail te sturen naar info@samengroen.com
in geval van een brandende vraag bel ons op 085-9024784. 

Deze	adviestool	is	nog	in	ontwikkeling	en	wordt	in	de	huidige	
eerste-fase	aaneen	beperkte	groep	deelnemende	
makelaarskantoren	en	consumenten	aangeboden.

Graag	leren	wij	van	jullie	ervaringen	met	deze	tool.
Mocht	je	dingen	tegenkomen	die	verbeterd	kunnen	worden	dan	

horen	we	dat	heel	graag.

Voldoet	de	tool	niet	aan	je	verwachtingen?	
Of	juist	wél?	Laat	het	ons	weten.

Stuur	een	mail	naar	info@samengroen.com.


