
          Bestelformulier voor opmaak van  

           een EnergiePrestatieCertificaat 

              voor verkoop en verhuur van een woning bij  

              C&S Engineering BVBA - erkende energiedeskundigen type A, B en C 
  

 

Aanvrager / Opdrachtgever (facturatieadres): 

Naam: …………………………………………………….Voornaam: ………………………..……………. 

Straat: ……………………………………………...……………………………… Nr: ………. Bus: …..… 

Postnummer: ……………… Gemeente: ………………..…………………………………………………. 

GSM: ………………………….……………………. Tel: ………….……………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..……….. 

Adres van het te keuren pand: (toestand*: bewoond eigenaar/ bewoond huurder/leegstaand) 

Straat: ……………………………………………...……………………………… Nr: ………. Bus:…..… 

Postnummer: ……………… Gemeente: ………………..…………………………………………………. 

Contactpersoon voor plaatsbezoek: …………………………………………………..…………………… 

Voorkeur tijdstip keuring: ……………………………………………………………………………………. 

GSM: ………………………….……………………. Tel: ………….……………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..……….. 

Type pand:     Bouwjaar: ……………… 
� Studentenkamer, studio 
� Appartement 
� Rijwoning 
� Driegevelwoning 

� Vrijstaande woning (≤3 slaapkamers) 
� Vrijstaande woning (>3 slaapkamers) 
� Meer dan 1 aanbouw aan het hoofdvolume 

(bijvoorbeeld garage, veranda,…) 

Volgende documenten kunnen het verloop van de keuring vlotter laten verlopen, zoek ze alvast op: 
� Bouwplannen  
� Lastenboeken  
� Foto’s van uitgevoerde werken  
� Werfverslagen, post-interventie 

dossier of vorderingsstaten die 
informatie bevatten over de gebruikte 
materialen 

 

� Facturen van uitgevoerde werken  
(isoleren dak, plaatsen nieuwe ketel, …) 

� EPB-aangifte 
� Technische installatie van de 

verwarmingsinstallatie 
� Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid 

(bijvoorbeeld renovatiepremie) 

Bovenstaande aanvrager verklaart uitdrukkelijk de opdracht te geven aan C&S Engineering BVBA 

tot het opmaken van een EnergiePrestatieCertificaat van bovenvermelde eigendom. 

Handtekening aanvrager voor akkoord + datum: …………………………………………………. 

Fax dit document naar 050/75.01.45 of mail dit ingevulde formulier naar of info@c-sengineering.be. Mocht 

dit niet lukken, telefoneer dan naar 0499/74.03.20. We nemen snel contact met u op voor een afspraak.  

                                              Voorwaarden & tarieven: zie keerzijde.

* schrappen wat niet van toepassing  is 



 

 

Voorwaarden/tarieven: 

De kostprijs voor een energieprestatiecertificaat (EPC) voor residentiële gebouwen, tegen onze 
algemene verkoopsvoorwaarden en tegen de volgende bijzondere voorwaarden bedraagt:  

 ￮ appartement, studentenkamer of studio: € 120,00  

 ￮ rijwoning: € 140,00  

 ￮ driegevelwoning: € 160,00  

 ￮ vrijstaande woning: € 180,00   

Bij meer dan één aanbouw aan het hoofdvolume, (garage, veranda, etc), dient rekening te worden 
gehouden met een meerprijs per aanbouw van € 45,00. Indien er meer dan één warmteopwekker 
aanwezig is, dient rekening te worden gehouden met een meerprijs per warmteopwekker van € 85,00. Als 
er geen plannen beschikbaar zijn met een grondplan, gevelaanzicht en doorsnede met de elementaire 
afmetingen, wordt een supplement van € 75,00 aangerekend op bovenvermelde prijzen. 

Opmerkingen:  

 ￮ In geval van repetitieve of collectieve wooneenheden (appartementen, koppelwoningen,  

    studentenhomes, etc) is een lagere eenheidsprijs van toepassing.  

 ￮ In geval van complexe gebouwen (ongebruikelijke vormen, etc.) wordt een aangepaste prijs 

  berekend afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Gelieve ons in bovenstaande gevallen  

te contacteren voor een persoonlijke offerte. 

Plaatsbezoek na afspraak, ook ’s avonds of op zaterdag in aanwezigheid van de eigenaar, syndicus of het 
immokantoor, benodigde tijdsduur: 0,5 à 1h.  

Voor de opmeting dient toegang verschaft te worden rondom de buitenzijde van het gebouw en alle lokalen 
binnenin, inclusief eventuele kelder-en zolderruimten. Voor de opgegeven prijzen is rekening gehouden met 
één plaatsbezoek. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief administratie- en verplaatsingskosten voor woningen in de 
regio West-Vlaanderen (max. 25 km vanuit Oostkamp). Prijzen geldig tot 1/12/2013.  

Overhandiging definitief certificaat na betaling factuur in 1 exemplaar. 

Als aflevertermijn voor het EPC dient rekening gehouden te worden met een termijn van 1 à 2 weken na 
bestelling. Voor dringende gevallen, gelieve ons te contacteren, wij zullen alles in het werk stellen om u zo 
snel mogelijk van dienst te zijn.  

Annulering op minder dan 48h voor uitvoering is enkel kosteloos indien het gaat om overmacht. In alle 
andere gevallen is annulatie ongeldig. De opdrachtgever is desgevallend verplicht om een forfaitaire 
onkostenvergoeding te betalen van € 100,00.  

 

Wij zullen het ten zeerste waarderen indien wij de bestelling, aan dewelke wij onze beste zorgen zullen 
besteden, van u mogen ontvangen. 
 

C&S Engineering bvba – uw EPC-deskundige 
Boudewijnlaan 48 - 8020 OOSTKAMP 

GSM: 0499/74.03.20  
Fax: 050/75.01.45 -info@c-sengineering.be 

BTW BE 0899.137.144  ING Rek.nr. 380-0177657-24 

 


