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In februari 2021 zijn er bij Vereniging Eigen Huis bijna 200 ledenreacties binnengekomen over 

het energielabel. Leden geven aan dat ze moeite hebben met het vinden van gekwalificeerde 

adviseurs, dat de wachttijden enorm oplopen en dat de kosten veel te hoog zijn. Daarom heeft 

de vereniging in maart 2021 wederom een steekproef gedaan naar het aanbod van 

energieadviseurs die huiseigenaren kunnen inschakelen voor het verkrijgen van het nieuwe 

energielabel. 

 

Vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een 

woning. Tot eind 2020 was het vereenvoudigde energielabel door woningeigenaren online aan 

te vragen via de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Is er nog 

geen geldig geregistreerd energielabel? Dan moet voor het huis een nieuw energielabel worden 

aangevraagd bij een energieadviseur. Een energieadviseur is te vinden via de website van 

Centraal register techniek1. Dit wordt aangegeven op de website van de RVO. 

 

Ledenreacties Vereniging Eigen Huis februari 2021 

In februari zijn bijna 200 ledenreacties binnengekomen bij Vereniging Eigen Huis over het 

energielabel. Er worden veel vragen over hoe en waar het energielabel aangevraagd moet 

worden. Daarnaast wordt er aangegeven dat het moeilijk is om een beschikbare 

energieadviseur te vinden, de kosten enorm hoog zijn. En de doorlooptijd zo lang is dat het niet 

lukt om op korte termijn een label aan te vragen, het is vaak niet mogelijk is om voor juni een 

label te krijgen. Door de lange wachttijden en doorlooptijden (offerte aanvraag, momentum van 

keuren en wachten op het rapport) lopen meerdere leden het risico aan dat zij geen definitief 

energielabel hebben op de overdrachtsdatum. 

 

Steekproef website Centraal register techniek maart 2021 

In de steekproef van Vereniging Eigen Huis is daarom gekeken naar de volgende punten op de 

website van Centraal register techniek. Voor een goede vergelijking is uitgegaan van een 

woning van rond de 150 m² of 500 m³. 

- Aanbod energieadviseurs (voor particuliere woningeigenaren) 

- Vindbaarheid 

- Kosten (inclusief mate van transparantie) 

 

 

Aanbod energieadviseurs 

Conclusie: weinig 
Op de website staat aangegeven dat er 141 bedrijven zijn aangemeld. Echter wordt al snel 
duidelijk dat maar een klein gedeelte hiervan woningen keurt voor eigenaar-bewoners. Aan het 
begin van de website is er een splitsing gemaakt tussen woningen en bedrijfsgebouwen. 
Opvallend is dat er ook adviseurs bij het aanbod voor woningen staan die alleen 
bedrijfsgebouwen keuren. Daarnaast keurt een groot deel van de adviseurs die wél woningen 
keuren alleen woningen van woningcorporaties en vastgoed beheerders en niet voor 
particuliere woningeigenaren, onder andere vanwege de drukte op dit moment. Ofwel het 
aanbod dat overblijft voor eigenaar-bewoners is laag. 

 

  

 
1 https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/?type=particulier  

https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/?type=particulier
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Vindbaarheid 

Conclusie: moeilijk 
De vindbaarheid is moeilijk, dit komt enerzijds door hetgeen staat omschreven bij het aanbod 
van energieadviseurs. Maar daarnaast zijn de websites van de adviseurs die aangeven wel 
keuringen uit te voeren voor eigenaar-bewoners ondoorzichtig, niet bijgewerkt of niet 
bereikbaar. Zo staat er op enkele sites nog informatie op over het Vereenvoudigde 
Energielabel.  

 

Kosten  

Conclusie: hoog 
Slechts bij 17 bedrijven is er een vaste prijs te vinden, meestal moet er een offerte worden 
aangevraagd. Ofwel weinig adviseurs zijn transparant of de prijs. Door aanvragen van 
meerdere offertes om een keuze te maken voor een adviseur zijn huiseigenaren meer tijd kwijt 
bij het aanvragen van een label. De gemiddelde prijs2 die een huiseigenaar moet betalen voor 
het verkrijgen van een energielabel voor een woning van 150m² (of 500m³) is 307 euro. De 
bandbreedte van de prijzen is tussen de 225 en de 475 euro (zie onderstaande berekening)  

  

 
2 Gebaseerd op 17 bedrijven via centraal register techniek aangevuld met 8 bedrijven gevonden 
via google. 
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Berekening gemiddelde kosten 

 

Wat kost een nieuw energielabel vanaf 1 maart 2021 

Uitgaande van woning 150 m2 of groter 500 m3 
       

 Bedrijf Prijs Gemiddeld  Hoogtse  Laagste  

   € 307 € 475 € 225  
1 Ridoh € 245     

2 Toevast € 295     

3 Michiels bouwadvies € 350     

4 Exalius € 275     

5 Woning inspect € 250     

6 Woningkeuren.nl € 305     

7 TMS Holland € 280     

8 Spring op groen  € 325     

9 Adficom € 240     

10 Energie inspectie € 275     

11 Rohmepa € 225     

12 Invent € 395     

13 AVEB € 295     

14 ADAkeur  € 315     

15 EPA keuringen.nl € 279     

16 VERI vast € 340     

17 Woningschouw € 357     

       

 VIA GOOGLE      

18 Ridoh € 245     

19 Energielabel-OK € 300     

20 Synergix € 349     

21 Perfectkeur € 279     

22 Energielabel bestellen € 349     

23 Het inspectiehuis € 475     

24 Homekeur € 349     

25 Labelverbetering € 295      

 
 


