Ingrijpende energetische renovaties,
sneller, goedkoper en betrouwbaarder
ONZE MISSIE
Inefficiëntie in bestaande gebouwen aanpakken door prefabricage en
gestroomlijnde processen te combineren met de hoge energieprestatie van de
EnerPHit-standaard voor renovaties volgens de passiefhuis standaardm.
ONZE DOELSTELLINGEN



Verlagen van drempels voor renovaties, zoals kosten, complexiteit en tijd
Aantonen van de succesvolle uitvoering van ingrijpende energetische
renovaties in echte projecten in heel Europa

ONZE AANPAK
 INTEGRATIE van het gebruik van gestroomlijnde processen en
geprefabriceerde elementen met de hoge energieprestaties
 ONDERSTEUNING van leveranciers van bouwcomponenten om hun producten
verder te verbeteren voor gebruik bij grondige aanpassingen aan de EnerPHitstandaard
 HET MAKEN van een certificatieschema voor renovatiesystemen voor het hele
gebouw, evenals het maken van hulpmiddelen en handleidingen ter
ondersteuning van de besluitvorming
 ONTWERPEN van vereenvoudigde monitoring- en goedkeuringsconcepten voor
de ontwerpfase van de complete renovatie
 AANMOEDIGEN van een one-stop-shop bedrijfsmodel voor Ingrijpende
energetische renovaties door samen te werken met lokale aannemers,
eigenaren en bewoners
 VERSTERKING van de vraag naar gestroomlijnde, hoogwaardige benaderingen
door belanghebbenden te betrekken en onze bevindingen te promoten.
ONZE ACTIVITEITEN
Verbetering van renovatiesystemen | Aanbieden van technische
uitrustingspakketten | Ontwikkelen van contractconcepten en
aanbestedingsdocumenten | Opstellen diepgaande renovatierichtlijnen |
Goedkeuringsconcepten voor de ontwerpfase uitgeven | Bouwrenovatiesysteem
en prestatiecertificeringsregelingen | Toezicht houden op financieel en technisch
succes | Creëren van een netwerk van lokale autoriteiten over bouwen |
Ondersteuning van fabrikanten van optimaliseren van componenten

BELANGRIJKSTE FEITEN
Projectleider
Passive House Institute
Projectpartners
10 organisaties uit 7
landen
Projectduur
36 maanden, tot
Augustus 2023
Budget
€2.500.000
Subsidie verlener
Europese Unie
via het Horizon 2020
programma

CONTACT
Stichting PassiefBouwen
info@passiefbouwen.nl
passiefbouwen.nl
088-8585858

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 957175. The
presented contents are the author's sole responsibility and do not necessarily reflect the views of the European Union. Neither the CINEA nor the
European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Lees meer op:
outphit.eu

