Aanmaakdatum 29 december 2021, datum laatste wijziging: 9 februari 2022

Tarievenblad 2022 EPG-Certificering B.V.
Tarievenblad voor certificering van managementsystemen volgens de BRL 9500-norm:
• BRL 9500-W basis
• BRL 9500-W detail
• BRL 9500-U basis
• BRL 9500-U detail

Met de invoering van de NTA8800 op 1 januari 2021 certificeert EPG-Certificering zowel voor
de basismethode als voor de detailmethode. Wilt u een specifieke prijsopgave voor uw
situatie? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan https://epg-certificering.nl/aanvraagofferte.php.
1. Algemene informatie
Alle in dit tarievenblad genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het uurtarief voor 2022
bedraagt € 113,50.
De kosten voor certificering (en vervolgcontroles) zijn exclusief een bedrag van € 0,35 per
kilometer aan reiskosten.
In dit tarievenblad zijn de meest voorkomende combinaties van delen van de BRL 9500
opgenomen. Andere combinaties kunnen wij voor u uitrekenen.
Per jaar moeten door de certificaathouder vaste afdrachten gedaan worden aan InstallQ en
de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. De worden via EPG-Certificering
verrekend. Tarieven van 2022: De afdracht aan InstallQ bedraagt voor de BRL 9500 € 207,en per bijzonder deel € 76,-. Per extra vestiging vraagt InstallQ een extra toeslag van € 245,-.
De afdracht aan de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw bedraagt € 76,- per
certificaat (W en/of U).
Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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2. Toelatingsonderzoek
Indien de resultaten van het toelatingsonderzoek aanleiding geeft tot nadere onderzoeken
of tot een vervolgonderzoek om de resultaten van corrigerende maatregelen te bepalen,
zullen de hiermee gepaard gaande kosten op urenbasis in rekening worden gebracht.
Alle hieronder genoemde bedragen voor de vervolgcontroles zijn exclusief de jaarlijkse vaste
afdracht per jaar aan InstallQ en de NL-EPBD.
Hieronder zijn een aantal prijsvoorbeelden opgenomen. Andere combinaties zijn mogelijk.
Wij kunnen u altijd een vrijblijvende offerte opsturen.

2.1 Verkort toelatingsonderzoek BRL 9500
Als uw bedrijf al gecertificeerd is bij een andere certificerende instelling, kan bij uw bedrijf
onder bepaalde voorwaarden een verkort toelatingsonderzoek worden uitgevoerd tegen
een gereduceerd tarief. Vraag vrijblijvend een offerte op voor deze overstap.

2.2 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W basis
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Kosten toelatingsonderzoek
€ 1.362,00
€ 1.589,00
€ 1.816,00
€ 2.043,00
+€ 227,00

2.3 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W detail
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Kosten toelatingsonderzoek
€ 1.475,50
€ 1.702,50
€ 1.929,50
€ 2.156,50
+€ 227,00

Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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2.4 Toelatingsonderzoek BRL 9500-U basis
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Kosten toelatingsonderzoek
€ 1.929,50
€ 2.156,50
€ 2.383,50
€ 2.610,50
+€ 227,00

2.5 Toelatingsonderzoek BRL 9500-U detail
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Kosten toelatingsonderzoek
€ 2.043,00
€ 2.270,00
€ 2.497,00
€ 2.724,00
+€ 227,-

2.6 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W en -U basis
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Kosten toelatingsonderzoek
€ 2.383,50
€ 2.610,50
€ 2.837,50
€ 3.064,50
+€ 227,-

3. Vervolgcontroles
Een half jaar na het (positief verlopen) toelatingsonderzoek, en vervolgens telkens na
verloop van een jaar na het toelatingsonderzoek, controleert EPG-Certificering de
certificaathouder op het voldoen aan de BRL 9500. Alle hieronder genoemde bedragen voor
de vervolgcontroles zijn exclusief de jaarlijkse vaste afdracht per jaar aan InstallQ en de NLEPBD.
Indien de resultaten van de vervolgcontrole aanleiding geven tot nadere onderzoeken of tot
een vervolgonderzoek om de resultaten van corrigerende maatregelen te bepalen, zullen de
hiermee gepaard gaande kosten op urenbasis in rekening worden gebracht.

Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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3.1 Organisatiegericht vervolgcontrole BRL 9500
Aantal uitvoerenden
1 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 15
16 tot en met 30
Voor elke volgende
klasse van 15

Totaal excl. BTW
€ 454,00
€ 681,00
€ 908,00
€ 1.135,00
+ € 227,00

3.2 Vervolgcontrole BRL 9500-W basis
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 283,75
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 170,25
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-W.

3.3 Vervolgcontrole BRL 9500-W detail
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 340,50
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 227,00
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-W.

3.4 Vervolgcontrole BRL 9500-U basis
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 567,50
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 454,00
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-U.

3.5 Vervolgcontrole BRL 9500-U detail
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 624,25
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 510,75
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-U.

Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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3.6 Vervolgcontrole BRL 9500-W en -U basis en detail rekenvoorbeelden
De kosten zijn afhankelijk van het aantal uitvoerenden en het aantal geregistreerde
energieprestatierapporten. Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen (inclusief
organisatorisch onderzoek). Overige combinaties kunnen wij op verzoek voor u uitrekenen.
Totale kosten exclusief vaste afdracht
Aantal energieprestatierapporten
Aantal
BRL9500-W BRL9500-W BRL9500-U BRL9500-U Totaal excl.
uitvoerenden
basis
detail
basis
detail
BTW
1 tot en met 4
100
100
0
0
€ 1.475,50
1 tot en met 4
0
100
0
0
€ 1.021,50
1 tot en met 4
100
0
40
0
€ 1.929,50
1 tot en met 4
0
100
0
40
€ 2.156,50
1 tot en met 4
100
100
40
40
€ 3.632,00
5 tot en met 9
500
0
100
0
€ 5.561,50
5 tot en met 9
0
500
0
100
€ 6.412,75
5 tot en met 9
500
500
100
100
€ 11.293,25
10 tot en met 15
10.000
0
0
0
€ 7.718,00
10 tot en met 15
0
5.000
0
200
€ 13.733,50
Overige combinaties: prijs op aanvraag

Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend.
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