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Opdrachtformulier voor certificering voor de BRL 9500 
 
 
Voor u ligt het officiële opdrachtformulier van EPG-Certificering voor het aanvragen van 
certificering voor het opstellen van en verstrekken van energieprestatie-rapporten voor 
gebouwen op grond van de nationale Beoordelingsrichtlijn de BRL 9500. 
 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag is het noodzakelijk dat alle items in het 
formulier worden ingevuld, en dat het door een leidinggevende van u bedrijf met 
beslissingsbevoegdheid wordt ondertekend. 
 
Hierbij verzoekt het hieronder vermelde bedrijf: 
 

Naam bedrijf  

Naam beslissingsbevoegde  

Adres van de hoofdvestiging 
(bezoekadres) 

 

Postcode  

Plaats  

Telefoon  

E-mailadres  

Inschrijvingsnummer bij 
Kamer van Koophandel 

 

Al eerder gecertificeerd? O Ja, overeenkomst loopt tot …………………. (invullen) 
O nee 

Zo ja, waarvoor?  

Zo ja, door welke 
certificeringsinstelling? 

 

 
 
aan EPG-Certificering om certificering voor de volgende delen van de BRL 9500 (aankruisen): 
 

 Schatting aantal energieprestatie-
rapporten per jaar 

O BRL 9500-W basis  

O BRL 9500-W detail  

O BRL 9500-U basis  

O BRL 9500-U detail  
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Paraaf: 

 
 
Ingevolge de eisen neergelegd in de BRL 9500 zal EPG-Certificering bij het toelatingsonderzoek 
naast het projectgerichte deel van het onderzoek, ook een onderzoek uitvoeren naar de 
kwaliteit van het managementsysteem in uw organisatie, het zogenoemde 
organisatiegerichte onderzoek, dat is geregeld in de BRL 9500-W en -U. 
 
Om de omvang van het toelatingsonderzoek te bepalen is het noodzakelijk dat hieronder 
opgegeven wordt vanuit hoeveel vestigingen van uw bedrijf de activiteiten voor het op stellen 
van energielabels zullen worden ondernomen, en hoeveel personen daarbij per vestiging 
zullen worden betrokken. 
 
 

 Naam en plaats van de vestiging Aantal medewerkers voor  
de EP per vestiging  

Vestiging 1   

Vestiging 2   

Vestiging 3   

Vestiging 4   

 
 
Door ondertekening van dit document geeft uw bedrijf tevens te kennen dat het kennis heeft 
genomen van de inhoud van het informatiepakket waarvan u op de website van EPG-
Certificering (www.epg-certificering.nl) kennis heeft genomen. 
 
Dit informatiepakket bevat o.a. het officiële certificatiereglement van EPG-Certificering, een 
blanco Certificatieovereenkomst en een Tarievenblad. In dit Tarievenblad zijn de kosten voor  
toelatingsonderzoeken en vervolgcontroles, afhankelijk van de scope van uw aanvraag (BRL 
9500-W basis, -W detail, -U basis en/of -U detail en afhankelijk van de omvang van de op grond 
van de BRL 9500-W  en -U te verrichten vervolgcontroles opgenomen. 
 
In deze stukken zijn alle verplichtingen en rechten van EPG-Certificering en van de 
certificaathouder naar elkaar toe vastgelegd. 

http://www.epg-certificering.nl/
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Hierbij verklaart aanvrager (aanvinken!): 
 

 op dit moment niet bij een andere certificatie-instelling voor (één van) deze 
deelregeling(en) te zijn geschorst; 

 zijn/haar BRL9500-certificaat niet door enige certificatie-instelling minder dan zes 
maanden voor de desbetreffende aanvraag is ingetrokken; 

 niet al bij een andere certificatie-instelling voor deze deelregeling is gecertificeerd en 
de aanvraag niet wordt gedaan met de intentie om het contract met deze certificatie-
instelling op te zeggen; 

 (of een EP-adviseur) niet/wel (juiste omcirkelen) bij een andere certificatie-instelling 
te zijn ingeschreven met een andere juridische entiteit (bijvoorbeeld een B.V.). Is dit 
wel het geval dan zijn wij verplicht dit te melden bij InstallQ. 

 
Tevens verklaart aanvrager hierbij dat hij de certificatie-eisen zal naleven en aan EPG-
Certificering alle noodzakelijke informatie te zullen leveren die nodig is voor de beoordeling 
van zijn aanvraag. 
 
Getekend op ….................................................... 
 
te  ….................................................... 
 
door   ….....................................................(naam beslissingsbevoegde invullen) 
 
functie  ….................................................... 
 
bedrijf  ….....................................................(wettelijk vastgelegde bedrijfsnaam  
       invullen) 
 
Handtekening ….................................................... 
 


