
Enkele EPA-adviseurs. 
 

Advies: controleer of de EPA-adviseur aangesloten is bij Meer Met Minder (is bij onderstaande het 
geval), laat hem/haar alle subsidies regelen en vraag om het energielabelcertificaat (2e label) voor 
als de isolatiewerk-zaamheden verricht zijn. Spreek dit duidelijk af! 
De eventuele gemeentelijke subsidies zijn in het algemeen wel zelf eenvoudig te doen. 
 

De tarieven van de complete maatwerkadviezen variëren van € 200 tot € 650 en ik krijg daarom 
regelmatig de vraag of ik een goede, en liefst niet al te dure, EPA-adviseur ken. De beste berichten 
krijg ik over onderstaande adviseurs. De vermelde tarieven kunnen gewijzigd zijn! 
 

Albert Greving. 

 
 

Kreijkes Bouw Consulting  Rijssen  0548-519591 www.k-b-c.nl 
 

Stukje tekst van de website: 
Maatwerkadvies nodig voor subsidie? Compleet maatwerkadvies incl. 2e label voor € 200,- inclusief 
BTW. 
 

Mijn opmerkingen: 
- aan het opmeten en het ADVIES wordt veel zorg besteed; 
- veel kennis aanwezig + duidelijk rapport + uitsluitend positieve reacties van klanten; 
- voor € 200,= wordt alles voor u geregeld en 
- m.i. ook een geschikt adres voor “(ver-)bouwtekeningen”. 

 
 

Energiebalans    Markelo 06-13799503 energiebalans@online.nl 
 

Mijn opmerkingen: 
- aan het opmeten en het ADVIES wordt veel zorg besteed; 
- veel kennis aanwezig + positieve reacties van klanten en 
- bij bijvoorbeeld een twee-onder-een-kap met een aanwezige bouwtekening wordt voor 

€ 300 alles voor u geregeld en is inclusief een tweede bezoek waarbij het maatwerkrapport 
wordt uitgelegd. 

 
 

Peter Banninga Makelaar & Adviseur Sappemeer   www.woonderij.nl  
 

Deze adviseur is allround met aandacht voor details. 
 

Tarief: € 250 à 300. 

 
 

Ing. M.H. Hagen   Apeldoorn   www.lavatera.eu 
 

Deze adviseur wordt door klanten geprezen om zijn persoonlijke aandacht. 
Op zijn site staat: Lavatera Energy brengt 225 euro in rekening voor het leveren van het 
maatwerkadvies. 
Bij het maatwerkadvies levert Lavatera Energy ook het energielabel. 
 

Let op: voor het 2e label wordt waarschijnlijk € 125 in rekening gebracht.

 
 

Neem voor de juiste tarieven zelf contact op met de EPA-adviseur: 
het formaat van de woning en/of de afstanden kunnen ook een rol spelen! 

 

Deze pagina is onderdeel van 
www.gfa.nl. 
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