
Mijn BEN 2020ReadyR woning

Vanaf €64.000,- incl. btw.

Type Kievit

ECOSIP in de Benelux                www.ecosip.nl
specialist in  Structural Insulated Panels met ECO duurzame toebehoren.

ECOSIP als  Bouwmanager coördineert, plant  de bouwopgave zodat opdrachtgever zelf ook werkzaamheden kan doen.  

Versie 2016, vervangt vorige versies.

Mijn Energie neutrale woning

Vanaf €64.000,- incl. btw.

Type Raaf

In samenwerking met het internationale architecten&ingenieursbureau PAA!  www.dearchitekt.nl en ECO bouwers in Nederland en België  

zijn specialisten in SIP bouw en leveren alles  wat ECO duurzaam toebehoort aan de SIP panelen, maar ook keukens, sanitair,enz. .
Niets van deze uitgave mag op  generlei wijze worden vermenigvuldigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, alleen een overeenkomst is bindend.

Augustus 2015
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Mijn BEN 2020ReadyR woning

Vanaf €64.000,- incl. btw.

Type Kievit

mijn BEN 2020ReadyR
woning ( augustus 2015)

model KIEVIT vanaf € 64.000,- incl. btw.

Inhoud ca. 450 m3 . Standaard afgewerkt vanaf €300,-/m3,

Of Optioneel:

•Fundering op staal

•SIP constructie met u= 0.15w/m2k, aardbeving en orkaan proof, snelle bouwtijd

•Kozijnen Aluplast / Veka met HR++ glas

•Nominale luchtdichtheid

•Begane grond voorzien van vloerverwarming lussen

•Begane grond indeling afhankelijk van vaste beukmaat

•Standaard W en E installaties

•Warmtepomp 240V, 5kw, cop 4.6 bij 16C, lucht / water

•Boiler 200 l.

•WTW

•Leidingen vanuit MK tot aan voorgevel
Optioneel.

•Begane grond: vrije plattegrond 5% meerprijs
•Verdieping: 2 kamers en berging, overloop, vide, houtentrap

•Wandafwerking buiten en binnen, €36.32/m2 gezet zie www.ecosip.nl

•Vloer en plafond afwerkingen

•Dak afwerking, i.c.m. zonnepanelen alleen een onderdak benodigd vraag wel uw welstand

•32 zonnepanelen, 1.6/1.1m, per stuk 300w, solide omvormer, dagprijs.

Verdien en doe zelf bouwdelen uitvoeren i.c.m. ECOSIP in de Benelux als Bouwmanager daar zijn we voor!



ECOSIP in de Benelux                www.ecosip.nl
specialist in Fiber Cement Structural Insulated Panels met ECO duurzame toebehoren.

ECOSIP als  Bouwmanager coördineert, plant  de bouwopgave zo dat opdrachtgever  zelf ook werkzaamheden kan doen.

Versie 2016, vervangt vorige versies.

Eisenpakket mijn BEN 2020Ready R woning/appartement.
•De energieprestatie: Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E30
•De thermische isolatie (Umax):De constructiedelen van een BEN-wooneenheid moeten voldoen aan volgende Umax-eisen.constructiedeel Umax (W/m²K)

daken en plafonds 0,24, buitenmuren0,24,vloeren0,24.  
Vensters (raamprofiel + beglazing)1,50, beglazing1,10  deuren en poorten2,00  
Zie de volledige lijst met Umax-waarden 

•De thermische isolatie (K-peil):
Een BEN 2020ReadyR woning heeft een K-peil dat lager is dan of gelijk is aan K40.  
•De netto-energiebehoefte voor verwarming:

De netto-energiebehoefte voor verwarming van de BEN-wooneenheid is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².
•Risico op oververhitting: In de BEN 2020ReadyR-wooneenheid is het risico op oververhitting beperkt.

De over- verhittingsindicator bedraagt per wooneenheid  niet meer dan 6500 Kh. 
•Ventilatie-eisen: De BEN 2020ReadyR wooneenheid beschikt over ventilatievoorzieningen als vermeld in het bouwbesluit/bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.
•Minimumaandeel hernieuwbare energie: De BEN 2020ReadyR woning beschikt over een van de hernieuwbare energiesystemen. Dit betekent dat één van de volgende zes maatregelen moet toegepast worden in de 
woning:
1-Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.

2-Een PV-installatie die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert,
tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
3-Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
4-Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85 %, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
5-Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, die voor minstens 45 % uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
6-Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

Er zijn nog andere mogelijkheden de 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte te produceren door een combinatie van één of meer van bovenstaande maatregelen en vallen bepaalde voorwaarden 
weer weg.

Verdien en doe zelf bouwdelen uitvoeren i.c.m. ECOSIP in de Benelux als Bouwmanager daar zijn we voor!

ECOSIP in de Benelux als bouwmanager werkt met SIP partners:
•Internationaal architecten & ingenieurs bureau PAA! ( Pruijn Architectuur Atelier ) www.dearchitekt.nl

•eco-aannemer in België  en een duurzame aannemer in Nederland 

Voor meer informatie over ECOSIP in de Benelux als bouwmanager ziet u www.ecosip.nl voor de voorwaarden.
Deze aangeboden informatie staat onder redactie en auteursrecht van Ir. J. Pruijn architect SBA, informatie op deze flyer is tijdelijk en niet bindend, overeenkomsten zijn bindend 

In samenwerking met het internationale architecten&ingenieursbureau PAA!  www.dearchitekt.nl en ECO bouwers in Nederland en België  

zijn specialisten in SIP bouw en leveren alles  wat ECO duurzaam toebehoort aan de SIP panelen, maar ook keukens, sanitair,enz. .
Niets van deze uitgave mag op  generlei wijze worden vermenigvuldigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, alleen een overeenkomst is bindend.

Augustus 2015



ECOSIP in de Benelux                www.ecosip.nl
specialist in Structural Insulated Panels met ECO duurzame toebehoren.
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Versie 2016, vervangt vorige versies.

mijn ENERGIE NEUTRALE woning ( augustus 2015)

model RAAF vanaf € 64.000- incl. btw.

Inhoud ca. 450 m3 . Standaard afgewerkt vanaf € 300,- / m3,

Of Optioneel:

•Fundering op staal

•Gehele bouwschil u=0.15w/m2k

•CSIP constructie, aardbeving en orkaan proof, snelle bouwtijd

•Kozijnen Aluplast / Veka drie dubbelglas

•Nominale luchtdichtheid

•Begane grond voorzien van vloerverwarming lussen

•Begane grond indeling afhankelijk van vaste beukmaat

•Standaard W en E installaties

•Leidingen vanuit MK tot aan voorgevel

Optioneel.

•warmtepomp vanaf €4300,- geen btw.: 5kw, cop 4.6 bij (7/35),

•boiler 200 l., WTW
•Verdieping: 2 kamers en berging, overloop, vide, houtentrap

•Wandafwerking buiten en binnen, €36.32/m2 gezet, zie www.ecosip.nl

•Vloer en plafond afwerkingen

•Begane grond: vrije plattegrond 5% meerprijs

•Dak afwerking, i.c.m. zonnepanelen alleen een onderdak benodigd vraag wel uw welstand

•32 zonnepanelen, 1.6/1.1m, per paneel 300w, solide omvormer, geïnstalleerd, dagprijzen.

Mijn Energie neutrale woning

Vanaf €64.000,- incl. btw.

Type Raaf

Verdien en doe zelf bouwdelen uitvoeren i.c.m. ECOSIP in de Benelux als Bouwmanager daar zijn we voor!

In samenwerking met het internationale architecten&ingenieursbureau PAA!  www.dearchitekt.nl en ECO bouwers in Nederland en België  

zijn specialisten in SIP bouw en leveren alles  wat ECO duurzaam toebehoort aan de SIP panelen, maar ook keukens, sanitair,enz. .
Niets van deze uitgave mag op  generlei wijze worden vermenigvuldigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, alleen een overeenkomst is bindend.

Augustus 2015
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Verdien en doe zelf bouwdelen uitvoeren i.c.m. ECOSIP in de Benelux als Bouwmanager daar zijn we voor!

Mijn nulenergiewoning
Een nulwoning is een woning die evenveel energie produceert als dat hij verbruikt. De energieopwekking kan gebeuren via zonnecellen, windturbines en warmtepompen. Echter, het passiefhuis-certificaat zegt alleen 

iets over het energieverbruik van het gebouw en niets over energieopwekking. Het gebruik van zonnecellen en windmolens heeft dus geen invloed op het primaire energieverbruik. Een passiefhuis kan wel 

gemakkelijker aan de eisen van een nulwoning voldoen. Door het lagere energieverbruik voor verwarming en koeling hoeft er minder energie opgewekt te worden om een nulwoning te krijgen. Dus een passiefhuis is 

niet altijd een nulwoning en een nulwoning hoeft ook geen passiefhuis te zijn.

Uw energierekening

Wat betekent een U-waarde van bijvoorbeeld 0,15 W/m²K met een SIP paneel dikte van 222mm met PIR isolatie concreet voor uw energierekening? Uitgaande dat de gemiddelde temperatuur in Nederland 11 graden 

bedraagt . De theorie is eenvoudig. Stel uw woning heeft een buitenomtrek van 40 meter en een gevelhoogte van 3 meter. Een platdak en vloer van 100m2.  Binnen is het 21 graden Celcius, buiten is het 11 graden 

Celcius. Het warmte veerlies per m2 =  De hoeveelheid energie die door de vloer, gevel en dak verdwijnt is dan: Qw=U.A.deltaT >  Bij een U-waarde van 0,15 W/m²K de Passivhaus norm, zou dat uitkomen op 0,15x 40 

x3+10x10x2 (21-11) =  480W.   

U-waarden -Minimaal 0.33 tot maximaal 0.15w/m2K. Een U-waarde is een maat voor warmteverlies. Het wordt uitgedrukt in (W/m2K), en toont de hoeveelheid warmte verloren gaat in Watt (W) per vierkante meter 

van het materiaal, wanneer de temperatuur (k) is een graad lager buiten. Hoe lager de U-waarden, hoe beter de isolatie van het materiaal. De typische U-waarden voor de bouwelementen wordt berekend in 

overeenstemming met NEN-EN-ISO 6946: 1997 en BRE rapport (BR443: 2006), en worden weergegeven in de bovenstaande tabel. 

R-waarden- minimaal 3.03 tot maximaal 6.92m2K/W. Een Rd-waarde (vaak aangeduid als R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. De Rd waarde geeft dus het isolerend vermogen van de isolatie 

aan. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. 

Rc-waarden- Een Rc-waarde is de warmteweerstand van de totale constructie, bijvoorbeeld van een schuin dak of een spouwmuur. De Rc waarde geeft dus het isolerend vermogen van de hele opbouw aan. Ook hier 

geldt, hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. 

Luchtdoorlatendheid FC-SIP constructie is nihil en voldoet ruimschoots aan de Passivhausnorm zeer laag 0,08 lucht per uur bij normale luchtdruk of 0,91 lucht per uur bij 50 Pa (ongeveer 1 m³ / uur / m² bij 50 Pa). NEN 

2686 

Ventilatie- Zorg voor een goede ventilatie voor een gezond leefklimaat en het tegengaan van vochtophoping. Vocht wordt geproduceerd door mensen en hun activiteiten: douchen, koken, was drogen, afwassen, 

planten en dieren. Een gezin van 4 personen produceert gemiddeld 12 liter water per dag. Een WTW is dan ook een verplichting met dubbel uitgevoerde modulerende Co2 meters.

ECOSIP in de Benelux als bouwmanager werkt met CSIP partners:

•Internationaal architecten & ingenieurs bureau PAA! ( Pruijn Architectuur Atelier ) www.dearchitekt.nl
•eco-aannemer in België  en een duurzame aannemer in Nederland 

Voor meer informatie over ECOSIP in de Benelux als bouwmanager ziet u www.ecosip.nl voor de voorwaarden.
De aangeboden informatie staat onder redactie en auteursrecht van Ir. J. Pruijn architect SBA, informatie op deze flyer is tijdelijk en niet bindend, overeenkomsten zijn bindend 

In samenwerking met het internationale architecten&ingenieursbureau PAA!  www.dearchitekt.nl en ECO bouwers in Nederland en België  

zijn specialisten in SIP bouw en leveren alles  wat ECO duurzaam toebehoort aan de SIP panelen, maar ook keukens, sanitair,enz. .
Niets van deze uitgave mag op  generlei wijze worden vermenigvuldigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, alleen een overeenkomst is bindend.

Augustus 2015
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ECOSIP in de Benelux maatontwerp geïntegreerde zonnepanelen
Architecten&ingenieurs atelier PAA!
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ECOSIP in de Benelux  Structural Insulated Panel en architectuur
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ECOSIP in de Benelux Structural Insulated Panel : woningen 
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ECOSIP in de Benelux (fiber Cement) Structural Insulated Panel: voorbeelden
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ECOSIP in de Structural Insulated Panel Techniek
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ECOSIP in de Benelux  Structural Insulated Panel  installaties en details

Wij passen geen 
installaties toe w.o. 
wcd’s in de 
buitenwanden 
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ECOSIP in de Benelux Structural Insulated Panel en afwerkingen 1
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ECOSIP in de Benelux Structural Insulated Panel en afwerkingen 2

Steenstrips op cement 
basis met gebakken 
glazuurlaag  zoals de 
zeer luxueuze 
gevelstenen met glazuur 
afwerking , wij monteren 
deze vanaf € 36,30 / m2 
incl. btw. , zie 
www.ecosip.nl
voor meer informatie. 

Davoss DC Inverter 
modulerende Split 
warmtepompen A-merk
Lucht /water, COP 4.6 bij 16 C

Zie DAVOSS excellent heat 
pumps voor meer informatie.
Projectmatig geleverd vanaf 
€ 3600,- incl. btw.

In samenwerking met het internationale architecten&ingenieursbureau PAA!  www.dearchitekt.nl en ECO bouwers in Nederland en België  
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ECOSIP in de Benelux  Structural Insulated Panel en kwaliteiten
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ECOSIP in de Benelux  Structural Insulated Panel en Passivhaus
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