Zekerheid met de
EnergiePrestatieGarantie
Maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken zijn
kostbaar; het gaat al snel om duizenden euro’s. Dan is het
belangrijk om zeker te weten dat de maatregelen daadwerkelijk leiden tot een besparing op uw energierekening.
Met de EnergiePrestatieGarantie (EPG) van BouwGarant heeft
u deze zekerheid.
Hoe werkt de EPG?
De EPG van BouwGarant is een aanvullend (verzekerd) garantieproduct dat alleen in combinatie met de Verbouwgarantie of
Nieuwbouwgarantie van BouwGarant kan worden afgesloten.
Als u de EPG afsluit, garandeert de ondernemer voor een periode van 10 jaar dat de beoogde energieprestatie van uw woning
wordt gerealiseerd. Als blijkt dat de woning niet
voldoende presteert, zullen aanvullende maatregelen worden
getroffen of kan er een schadevergoeding plaatsvinden.

bouwer die de garantie verstrekt. Maatwerk is dus vereist!
Hiervoor werkt BouwGarant samen met SamenGroen.
SamenGroen heeft een rekenmethodiek ontwikkeld die op basis van de woningspecificaties, de te nemen maatregelen, uw
persoonlijke situatie en ervaringsgegevens de energieprestatie
berekent. Dus u weet precies waar u aan toe bent!
Kwaliteitsborging
Zeker weten dat u krijgt wat is beloofd met de prestaties die u
mag verwachten. Met de EPG van BouwGarant neemt u een
belangrijke stap. Alle plannen worden getoetst en tijdens de
werkzaamheden vinden kwaliteitscontroles plaats, tot en met
de oplevering.

Er is sprake van een verzekerde garantie. Dit betekent dat u
een beroep op uw garantiecertificaat kunt doen wanneer het
bouwbedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet. Optimale
zekerheid dus.

Continu inzicht
Via het platform van SamenGroen heeft u toegang tot uw
woningdossier met alle kengetallen van uw woning en uw
gebruikersprofiel. Hier kunt u eenvoudig bijhouden of uw woning voldoende presteert en verkrijgt u inzicht in de
effecten van de maatregelen. Bij grote afwijkingen kan
SamenGroen een melding naar u laten uitgaan.

Maatwerk voor uw woning en (gezins)situatie
Voor u is natuurlijk belangrijk dat de prestatie die wordt gegarandeerd, gebaseerd is op uw persoonlijke situatie. Uiteraard
is dit ook voor het bouwbedrijf van belang, het is immers uw

Aanvragen?
Vraag uw bouwbedrijf om meer informatie of gebruik
het aanvraagformulier op onze website. Hier vindt u ook
de kosten.
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