
Stap 1

Vraag een 
maatwerkadvies aan. 

Remeha ondersteunt u 
hier graag mee.

Stap 2

Verken de volgende 
financiële regelingen: 

EIA, ISDE, SDE+, 
MIA\Vamil.

Stap 3

Voer de 
maatregelen uit.

Stap 4

Laat een nieuw 
energielabel 

opstellen.

    
     
     

    

   

     
     

    
     
 

Een passend voorstel voor een upgrade 
naar energielabel C en indien uw ambitie 
verder reikt zelfs naar energieneutraal. 

Vrijblijvend advies.

Uw kantoor klaar voor de toekomst

Financiële zekerheid tegenover een lage 
Total Cost of Ownership. 

Oplossingen op elk ambitieniveau. Of dit 
nu gas, hybride of all-electric oplossingen 
zijn. 

Minimale verbouwing met minimaal  
overlast bij de meeste oplossingen

Wat biedt Remeha?

Energielabel C, 
Bent u al klaar voor 2023?

Stappenplan

Een passende oplossing voor elk vraagstuk

+100 m
2 

Heeft uw kantoorgebouw boven 

de 100m2 aan oppervlakte?

Bijna 50% van de 
kantoorgebouwen voldoet 
aan de nieuwe wet- en 
regelgeving. Vraag 
maatwerkadvies aan.

* Bekijk de voorwaarden op remeha.nl/label c

En verhuurt u dit gebouw in 2023? 

Dan moet deze in 2023 minimaal 
over energielabel C beschikken

C
B

A

Voorbeeld B

B

Met warmteopwekking is echter ook meer mogelijk door de installatie te 
upgraden naar een hybride uitvoering. Een hybride is een cv-ketel aangevuld
met een duurzame bron zoals bijvoorbeeld zonnewarmte, een 
absorptiewarmtepomp of een elektrische warmtepomp. 

Producten Voordelen

Absorptiewarmtepomp

Elektrische warmtepomp (E-HP)

Quinta Ace of bestaande cv-ketel

Solar Pro-productrange

›  Hoog rendement tot 165%

›  Geen grote aanpassingen aan 
 de stroomvoorziening nodig 

›  Minimale overlast door  
 minimale verbouwing en    
 eenvoudig te realiseren

›  Altijd comfort

Voorbeeld C

C

In kantoorgebouwen met een sterk verouderde installatie kan het heel veel 
schelen indien de oude cv-ketels worden vervangen door moderne hoog 
rendement cv-ketels. 

Producten

Quinta Ace wandketels

GAS 220 Ace staande ketels 

Voordelen

›  Lage NOx-uitstoot

›  Minimale overlast door 
 minimale verbouwing 

›  Altijd comfort

Beschikbare subsidie

Beschikbare subsidie

Beschikbare subsidie

MIA\Vamil

ISDE

ISDE

Voorbeeld A

A

Indien de ambitie is om het kantoorgebouw direct naar energielabel A 
te upgraden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het ligt voor 
de hand om dan geen gas (ook geen hybride) meer toe te passen en 
een elektrische warmtepomp in te zetten voor de verwarming van het 
pand.

Producten Voordelen

Lucht/water 
warmtepomp 
met gebruik van 
omgevingslucht

Grond/water 
warmtepomp met 
gebruik van bodem-
warmte, grondwater of 
restwarmte

›  Volledig energieneutraal

›  Klaar voor de toekomst

›  De warmtepompen 
 kunnen ook koelen

Meer informatie of vrijblijvend advies: www.remeha.nl/labelc 

Kantoor(ruimte) welk gebruikt 
wordt als nevenfunctie (<50% 
gebruiksoppervlak heeft een 

kantoorfunctie)

Vastgoed dat binnen twee jaar 
wordt gesloopt, getransformeerd 

of onteigend

Monumenten met uitzondering 
van beschermde stads- en 

dorpsgezichten

Voor wie zijn de nieuwe regels van toepassing?

De verplichting geldt niet voor:

Kantoren met een loods of 
productiehal, indien 50% van het bruto 

vloeroppervlakte kantoorruimte is.

 Kantoren boven de 100m2 die verhuurd 
worden vanaf 2023.


