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Méér dan
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Verbetering 
wooncomfort

Opwaardering 
woning

Vermindering 
energiekosten

Vlot 
renovatieverloop

Toekomst-
bestendig



Laagbouw ScholenHoogbouw

Renolution is gespecialiseerd in 
laagbouw, hoogbouw en scholen



S L I M

F I T

Snel

Licht

Innovatief

Modulair



De voordelen van houtskeletbouw
gecombineerd met de voordelen van staal

Lichtgewicht

Maatvast

Klimaatbestendig

Geen toleranties

Kosten Onderhoud

Aardbevingsveilig



Hoge kwaliteit en wooncomfort
volgens Nearly Zero Energy Building wetgeving 2021

Energie-
besparing
oplopend

>90% 
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Van 0 naar 
Nul-op-de-Meter



Opdrachtgever: 

VvE Nolensstraat te        

Wageningen

Wat: 20 appartementen     

renovatie in bewoonde staat

Wanneer: Q3 en Q4 2019

Ervaring hoogbouw renovaties Renolution
Appartementen Nolensstraat te Wageningen

Voor renovatie













Luchtverwarmingsconcept



Ellenflat Assen

Ocarinalaan, Rijswijk

, Emmen

Platostraat, Rotterdam

In voorbereiding

Nolenstraat, Wageningen



Opdrachtgever: 

VvE Ellen te Assen 

Wat: 28 appartementen Nul-op-

de-rekening renovatie in 

bewoonde staat

Wanneer: Q1 en Q2 2018

Ervaring hoogbouw renovaties Renolution
Appartementen Ellen te Assen



Wat: verduurzamen 72 

appartementen, renovatie 

in bewoonde staat

Doel: BENG 1

Ervaring hoogbouw renovaties Renolution
Appartementen De Bongerd te Goes 



Bouw & uitvoering
vlotte doorloop

Sales Calculatie
Contractstukken 
akkoord

Definitieve
prijsvorming

Renovatie-
voorstel 
70% deelname 
behalen

Pre-engineering 
(warmeopname / 
bewoners-
gesprekken)

Definitieve 
tekeningen / 
vergunning

Engineering -
inkoop

Productie Start montage

4 weken 3 weken 8 weken 4 weken

6 / 8+6 weken 12 weken

Flora & fauna, asbest 
werkzaamheden 

afgerond
Incl. 6 weken

Bezwaartermijn



Project benadering
met een veelvoud / veelfout van combinaties

Proces benadering
met één integrale oplossing



Efficiënt proces
voorbereiding is de sleutel

Luisteren Definiëren Proces Bouwen
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Inventariseren

Bewonerscommunicatie
is cruciaal

De beleving van een 
renovatie bestaat voor
80% uit emotie en 20% 
uit techniek

Uitvoeren

Nazorg

Draagvlak
creëren



Welke vragen leven er o.a. bij uw bewoners?

Wat gaat er precies gebeuren?

Wat betekent NOM?

Wat levert het mij op?

Gaat het mij geld kosten?

Krijgen wij een ongemakkenvergoeding?

Hoeveel overlast hebben wij en hoe lang?

Kunnen wij in onze woning blijven tijdens de renovatie of krijgen wij een tijdelijke woning?

Wat moet ik met mijn huisdieren doen?

Mogen wij onze ramen nog open doen met een NOM-ready woning?

Krijgen wij extra geluidsoverlast?

Zijn onze zonnepanelen veilig aangesloten? Is er geen brandgevaar?

Plakken jullie alles netjes af of moeten wij dat zelf doen?

Kunnen jullie rekening houden met mijn gezondheid?



Wij plannen 
persoonlijke afspraken in 

per woning met 1
bewonersbegeleider

per woonblok

Wij maken 
een compleet

woondossier zodat u weet
wie uw bewoners zijn en 

met welke zaken u 
rekening moet houden 



Wij kunnen binnen 12 weken
starten met  de eerste 

persoonlijke gesprekken
met uw bewoners

Bewonersproces door opdrachtgever door Renolution

Projectvoorbereiding

Inzicht in sociale kaart bewoners x

Compleet maken adressenlijst contactgegevens bewoners (met name email + mobiele nummers) x

Digitaal of schriftelijk woonwensenonderzoek x

Organiseren bewonersavond, locatie, stands, horeca x

Uitnodigen bewoners voor bewonersavond x x

Inplannen en organiseren van eerste bewonersgesprekken, via diverse communicatiekanalen x

1e orienterend bewonersgesprek; Wat is Nul-op-de-meter? x

Technische opname door technisch specialist x

Maken van aandachtslijst per woning, technisch x

Maken van aandachtslijst per woning, sociaal x

Maken van wensenlijst van bewoners, bijvoorbeeld kattenluik e.d. x

Verzorgen van informatiefilmpjes, flyers en brochures Nul-op-de-meter x

Verzorgen van informatiefilmpjes, flyers en brochures Energieprestatievergoeding x

Inplannen en organiseren van tweede bewonersgesprekken, via diverse communicatiekanalen x

2e bewonersgesprek; Wat is Energieprestatievergoeding, monitoring en wat zijn de plannen? (2 pers.) x

Renovatievoorstel maken x

Renovatievoorstel overhandigen en uitleggen aan bewoner x

Akkoordverklaring renovatievoorstel x

Akkoordverklaring overhandigen en uitleggen aan bewoner x

Deelname 70% behalen x

Ophalen van 70% deelname, bijhouden van bezwaartermijn x

Inplannen en organiseren van derde bewonersgesprekken, via diverse communicatiekanalen x

3e bewonersgesprek; beantwoorden van technische vragen (2 pers.) x

Beantwoorden van proces vragen x

Uitleg huidige energiejaarrekening x

Beantwoorden van Energieprestatievergoedingsvragen x

Machtiging historische verbruiksgegevens opnamen en afgeven bij bewoner x

Opvragen verbruiksgegevens netbeheerder x

Opmaken aanhangsel huurovereenkomst x

Rolverdeling

Bewonerscommunicatie zonder zorgen 



Voorbeeld dagplanning voor bewoners
Wij nemen de totale 

planning op 
dagniveau met uw

bewoners ook
persoonlijk door
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Gegarandeerde prestaties
en onderhoudsplan voor minimaal 30 jaar

Prestatiegarantie

Monitoring met iungo
(home management systeem voor monitoring verbruik)

Meerjaren Onderhoudsplan

Vernieuwd opdrachtgeverschap

Borging en kwaliteit tijdens proces



Omschrijving (voorbeelden) Garantie niveau Hoe lang?

Warmtevraag Max. 25 kWh per m² 30 jaar

Opbrengst zonnepanelen 
grondgebonden

Min. 1.800 kWh 
Max. 2.600 kWh

30 jaar

Opbrengst zonnepanelen 
appartementen

Min. 1.500 kWh/huishouden 30 jaar

Minimale temperatuur (kamers) 20⁰C 30 jaar

Luchtdichting, QV10 < 0.20 30 jaar

Licht Volgens bouwbesluit 30 jaar

Geluid nieuwe installatie ≤ 30 Decibel 30 jaar

Geen bestek meer nodig



55 kWh/m2

9 - 25 kWh/m2

50 - 80 kWh/m2

150 kWh/m2

BENG

EPC 0,4

Bestaande won.

Trias Energetica
Met een gestandaardiseerd zeer energiezuinig concept

NOM 50 kWh/m2 + Compensatie



Inzicht in totale 
energieverbruik

Onafhankelijk
Compleet 
beveiligd



Meerjaren Onderhoudsplan
effectief en efficiënt onderhoudsbeheer



Ondersteunende energieregelingen
Afdekking onrendabele top 
voor energieconcepten

Regionale subsidies STEP-regeling EPV

Stimuleringsregel 

energieprestatie 

huursector

Max.€ 9.500 per woning

Energie-

prestatievergoeding 

vervangt huidige 

energierekening

Max. € 1,42/m2.mnd

SEEH

Subsidie 

energiebesparing 

eigen huis

+/- 10% van investering

Subsidie of waarborg

Bemiddeling met

Gemeente of Provincie



Renolution

Customer Service 
Finance & control en 

kwaliteitscontrole

Marketing
Bewonerscommunicatie

& -begeleiding

Productie Engineering Bouw
Beheer & 

Onderhoud
Fit4theFuture

Power Renolution 
(NOM hoogbouw)

Organogram



Voorbeeld samenstelling projectteam 



Dit zijn redenen waarom anderen voor ons kiezen

Wij zijn in het bezit van NOM-Keur

Wij hebben ervaring met renovaties naar Nul-op-de-Meter

Wij renoveren in bewoonde staat met daarbij de focus op bewonersgeluk

Bewoners hebben een team ervaren bewonersbegeleiders op het gebied van NOM-renovaties

Wij hebben ervaring met de energieprestatievergoeding (EPV)

Slimmere installatietechniek

Korte doorlooptijd en beperkte overlast
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Het team van Renolution kijkt uit naar een
succesvolle samenwerking met u!


