
 

GEHEIM  

 

 

Bijlage Financiële gegevens 

 

 
Ten aanzien van de te treffen maatregelen wordt financieel technisch het volgende opgemerkt: 

- Warmteterugwinning op ventilatie en afvalwater geeft een besparing op gasverbruik. 
- Toepasing van waterbesparende douchekoppen geeft besparing op water- en gasverbruik 
- Het vervangen van verlichting geeft een verlaging van de stroomafname.  
- Het vervangen van de c.v. en regelinstallatie geeft een verlaging van gasverbruik. 
- Vervangen van beglazing en isolatie van het dak beperkt de warmteverliezen en daarmee het 

gasverbruik. 
 
Ingeschat wordt, op basis van kentallen, dat met de genoemde maatregelen een besparing op gas, 
elektra en water ontstaat van afgerond € 8.000,--. 
Tegenover deze besparing staat een kapitaallast in het eerste jaar van afgerond € 7.500,--. 
 

- De berekende kapitaallasten gaan uit van een rentepercentage van 3 % en een lineaire 
afschrijving gedurende de afschrijvingstermijn. Duidelijk is dan ook dat de jaarlijkse 
kapitaallasten als gevolg van de afschrijving zullen dalen.   

 
- Gezien de belemmering door de bestaande bomen is niet gekozen voor het plaatsen van 

zonnepanelen. 

Begroting 

duurzaamheidsmaatregelen 

Gymzaal Poortugaal

Aantal Eenheid Prijs/eenheid

Niet uit te 

voeren

Afschrijvingstermijn 

in jaren

Kosten afschrijving en 

rente 3% eerste jaar 

Aanbrengen zonnepanelen op alle daken compleet 

geinstalleerd 100 stuks 320,00€          € 32.000,00 € 0,00 25 € 0,00

Warmteterugwinning op ventilatie inclusief kanalen 1 units 12.250,00€     € 12.250,00 15 € 1.184,17

Waterbesparende douchekoppen incl. installatie 8 stuks 150,00€          € 1.200,00 25 € 84,00

Warmteterugwinning op afvalwater incl. installatie 4 stuks 1.950,00€       € 7.800,00 25 € 546,00

Vervanging sportzaalverlichting door nieuwe LED-

armaturen 20 200,00€          € 4.000,00 7 € 691,43

Vervanging overige verlichting door LED stelpost € 3.500,00 7 € 605,00

Vervanging C.V. installatie en nieuwe regelinstallatie 1 stuks 22.500,00€     € 22.500,00 20 € 1.800,00

Vervanging buitenbeglazing door drievoudig glas, 

binnenblad gehard glas HR+++ 110 m2 200,00€          € 22.000,00 25 € 1.540,00

Naisoleren dak gelijktijdig met vervangen 

dakbedekking 495 m2 30,00€            € 14.850,00 25 € 1.039,50

Subtotaal € 88.100,00 € 7.490,10

Risico en onvoorzien 10 % € 8.810,00

BTW over subtotaal en risico/onvoorzien 21 % € 20.351,10

Plankosten over subtotaal 16 % € 14.096,00

Totale investeringskosten € 131.357,10


