
 

Wat is een NOM-EPV woning? 

 
De term NOM staat voor Nul-Op-de-Meter. Een NOM-EPV woning is erg energiezuinig en wekt (via 

zonnepanelen) jaarlijks gemiddeld net zoveel energie op als gemiddeld wordt verbruikt.  

De woning is voorzien van elektrische radiatoren. Het ventilatiesysteem in de woning maakt gebruik 

van warmte terugwinning. Dit betekent dat de opgewekte warmte nogmaals wordt benut. Via 

zogenoemde ‘slimme meters’ wordt de opgewekte hoeveelheid energie voor warmte, warm tapwater 

en gebruik weergegeven. Deze ‘slimme meters’ zijn niet alleen in de woning, maar ook op afstand uit 

te lezen.  

 

Deze NOM-EPV woningen zijn voorzien van: 

- Zonnepanelen 

- Warmte-Terugwin-Unit 

- Electrische boiler 

- Electrische radiatoren 

- Extra isolerend dubbel glas 

- Extra hoge isolatiewaarden van vloer, wand en dak 

 

Energieprestatievergoeding (EPV) betalen in ruil voor een energiebundel 

De EPV is het bedrag dat een huurder van een NOM-EPV woning maandelijks aan MeerWonen 

betaalt voor een energiebundel. Deze bundel bestaat uit: 

- Verwarmen van de woning 

- Warmte voor tapwater 

- Stroom voor eigen huishoudelijk gebruik  

De bundel gaat uit van een gemiddeld gebruik in een vergelijkbare woning. Maar wat is gemiddeld? 

De één doucht 10 minuten, terwijl de ander na 5 minuten klaar is. Het ene gezin droogt de was aan de 

waslijn, terwijl ergens anders de wasdroger aanstaat. Op www.milieucentraal kunt u meer informatie 

vinden over een gemiddeld gebruik.  

 

Bewoners krijgen de jaarafrekening van hun energieleverancier 

Bij een gemiddeld verbruik en gemiddelde omstandigheden wekt de woning voldoende energie op 

voor het verbruik van de huurder. De EPV is samen met de gereduceerde energierekening dan ook in 

hoogte vergelijkbaar met wat een huurder in een gewone woning aan een energiebedrijf zou betalen. 

De huurder krijgt dus ook in een NOM-woning een rekening van het energiebedrijf: voor een 

aansluiting op het elektriciteitsnet zijn namelijk netwerkkosten verschuldigd. 

Jaarlijks wordt de hoeveelheid stroom die van de energieleverancier is afgenomen, verrekend met de 

stroom die is terug geleverd. De kans dat de meter precies op nul uitkomt is klein.  

http://www.milieucentraal/


 

 

Meer energie verbruikt dan de bundel? Dan moet u bijbetalen aan de energieleverancier.  

Minder verbruikt? Dan krijgt u een vergoeding. Dit heet ‘salderen’.  

Deze wettelijke regeling maakt dat u een vergoeding krijgt van uw energieleverancier voor de terug 

geleverde energie . De hoogte daarvan varieert per leverancier. De energieleverancier stuurt jaarlijks 

een eindafrekening. De huurder kiest zelf een eigen energieleverancier.  

 

Monitoren = energieverbruik bewaken via mijnenergiebundel.nl 

De bewoner van een NOM-EPV woning krijgt via www.mijnenergiebundel.nl toegang tot de 

energiegegevens van de woning. U kunt daarmee uw energiegedrag bewaken en bijsturen. Daarnaast 

krijgt u van ons jaarlijks een overzicht. Met mijnenergiebundel.nl heeft u overal makkelijk inzicht, waar 

en wanneer u maar wilt. Daarmee houdt u controle over uw energiehuishouding.   

In de woning zijn meters geïnstalleerd die onder andere meten hoeveel warm water er is gebruikt en 

wat de opbrengst van de zonnepanelen is geweest. Bij een grote afwijking van het gemiddelde 

ontvangt MeerWonen een melding. Hierdoor kunnen we vroegtijdig eventuele storingen signaleren en 

bijsturen als dat nodig is. Om mee te kunnen kijken in de verbruikersgegevens en het bewaken van de 

energieprestatie hebben wij toestemming van de huurder nodig. Wij voldoen zo aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Garanties en afspraken worden vastgelegd in zowel de huurovereenkomst als de 

overeenkomst EPV 

Wij garanderen als verhuurder dat een bewoner van een NOM-EPV woning een comfortabele en 

duurzame woning huurt. Voorwaarde hierbij is dat u de woning bewoont als in de woonhandleiding 

staat omschreven. Afspraken daarover staan in de huurovereenkomst en in de overeenkomst EPV.  

 

Er zijn wettelijke regels over de EPV 

De wettelijke regels van de EPV zijn vastgelegd in het besluit ‘energieprestatievergoeding huur’. Meer 

weten over de regels voor de EPV? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag! 

Ook kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.Via de zoekfunctie kunt u informatie vinden over de regels 

van energieprestatievergoeding.  

 

Uitleg over de woning en installaties in een woonhandleiding 

De bewoner van een NOM-EPV woning ontvangt een woonhandleiding. Daarin staat tips en uitleg 

over de woning en het gebruik van de installaties.  

 

Wijzigingen in de woning aanbrengen 

Een NOM-EPV woning is zorgvuldig ontworpen en gebouwd om aan de garanties te kunnen voldoen. 

Bij wijzigingen aan de woning vervalt de energieprestatiegarantie. Ook mag u natuurlijk zelf niet 

klussen aan de verwarmingsinstallatie, de zonnepanelen of aan het ventilatiesysteem. Wanneer u 

toch wijzigingen aanbrengt, vervallen de prestatiegaranties op uw woning en loopt u het risico extra 

kosten te moeten betalen aan de energieleverancier. 

http://www.mijnenergiebundel.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

