
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over deze regeling zoals: 

 Hoe zit de EPV in elkaar en welke kansen biedt dit? 

 Wat zijn de investeringen die een verhuurder moet doen voor een 

NOM-woning? 

 In hoeverre dekt de EPV die extra investeringen? 

 Welke risico’s loopt een corporatie in deze regeling? 

 In hoeverre zijn marktpartijen bereid en in staat deze risico’s te dragen 

 Welke contracten moet een corporatie sluiten? 

 Regelen de bestaande contracten (zoals de Stroomversnelling) dit wel 

voldoende? 

In de masterclass zullen deze vragen worden beantwoord. 

De wet die de energieprestatiever-

goeding (EPV) regelt zal snel worden 

ingevoerd. Deze wet biedt verhuurders 

de mogelijkheid een vergoeding van 

huurders te vragen wanneer hun 

woning voldoet aan de eisen van een 

nul-op-de-meter (NOM) woning. Veel 

corporaties hebben hun ambities op dit 

terrein uitgesproken.  

 

Atriensis en VBTM Advocaten ver-

zorgen op 23 juni een extra master-

class. 

UITNODIGING EXTRA MASTERCLASS 
 

Energieprestatievergoeding (EPV) 
 
Assen, 23 juni 2016 



 

 

  

 

ONDERWERPEN 
 

Locaties 

 donderdag 23 juni 2016 – Van der Valk Hotel Assen, Assen. 

 

De masterclass is kosteloos. Per masterclass kunnen vanwege de vereiste interactie 

maximaal 25 deelnemers meedoen. Concrete praktijkvoorbeelden met berekenin-

gen van kosten en baten plus woonlasten komen aan bod. Er is volop ruimte voor 

discussie en vragen. Geef deze liefst al bij aanmelding aan. Na afloop is er gelegen-

heid tot het stellen van individuele praktijkvragen aan de inleiders. 

 

Met beperkte tijdsinvestering goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van de 

EPV? Meld u dan aan. U kunt een e-mail sturen naar masterclass@vbtm.nl.  

 

Uw inschrijving wordt door ons per e-mail bevestigd en u ontvangt dan tevens een 

routebeschrijving. 

Programma en onderwerpen 

 

12.45 - 13.30 Ontvangst met broodjes 

13.30 - 14.30 Dyon Noy, directeur Atriensis: 

  Hoofdlijnen EPV 

 Kwaliteitsniveau NOM-woning 

 Effect op woonlasten 

 Businessmodel voor corporaties 

14.30 - 15.00 Pauze 

15.00 - 16.00 Marco de Boer, advocaat/partner VBTM Advocaten: 

  Samenwerkingsvormen met markt 

 Kansen en risico’s 

 Vereiste garanties 

 Contractvorming 

16.00 - 16.30 Discussie en afsluiting 

16.30 Borrel 

 

AANMELDEN 
 


