Gebruikersverklaring
Toelichting
De Energy Performance of Building Directive (EPBD) is een Europese richtlijn voor de
energieprestatie van gebouwen. De regeling schrijft voor dat elk gebouw op een
transactie- of mutatiemoment is voorzien van een energielabel. Het energielabel is een
kwalitatieve maatstaf voor de energetische prestaties van het gebouw.
In Nederland is een energielabel pas geldig nadat deze centraal geregistreerd is bij het
landelijke register voor energielabels. Alle definitieve energielabels zijn terug te vinden
in de database EP-online.
Via EP-online.nl kunt u op adresniveau (postcode, huisnummer, toevoeging) – indien
aanwezig - het energielabel raadplegen dat bij een gebouw hoort. Wilt u alle
geregistreerde energielabels in één keer opvragen, dan kunt u gebruikmaken van de
generieke webservice energielabels.
Wilt u weten hoe deze webservice werkt?
In de Handleiding generieke webservice energielabels vindt u meer informatie over de
webservice.
Wilt u gebruikmaken van de webservice?
Om gebruik te kunnen maken van de webservice dient u de gebruikersverklaring op de
volgende pagina in te vullen en ondertekend op te sturen naar:
ep_online@rvo.nl.
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Gebruikersverklaring
Aanvraag gebruik generieke webservice energielabels
Hierbij verklaart de ontvanger (hierna te noemen: de gebruiker) dat hij de door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna te noemen: RVO.nl) ter beschikking
gestelde gegevens uit EP-online (hierna te noemen: de gegevens) zal gebruiken onder
de volgende voorwaarden:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de gebruiker volgens de in de
bijlage 1 opgenomen werkwijze.
Na ondertekening en verzending van de gebruikersverklaring aan RVO.nl ontvangt
de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord om de informatie te kunnen
opvragen.
Het wachtwoord dat de gebruiker ontvangt is gebruikersgebonden en mag niet ter
beschikking worden gesteld aan derden.
De ter beschikking gestelde gegevens zijn vrij te gebruiken, tenzij de gegevens op
individueel niveau aan derden worden verstrekt. Het is niet toegestaan de
gegevens direct op individueel niveau herkenbaar in grote aantallen aan derden te
leveren, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een deel van het originele
gegevensbestand. Het is wel toegestaan gegevens op individueel niveau in grote
aantallen indirect aan derden te leveren, bijvoorbeeld als onderdeel van de
informatie op een internetsite voor het kopen en huren van woningen.
De gebruiker laat aan RVO.nl weten op welke wijze de gegevens zullen worden
gebruikt. Deze informatie mag RVO.nl gebruiken voor publiciteitsdoelen.
De gebruiker geeft nieuwe toepassingen van het gebruik van de gegevens aan
RVO.nl door.
Aan het gebruik van de gegevens zijn geen kosten verbonden. Ook zullen er geen
kosten door RVO.nl worden vergoed voor het ter beschikking stellen van de
gegevens aan derden.
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Waarom wilt u gebruikmaken van de webservice?

Tot wanneer wilt u gebruikmaken van de webservice?
Einddatum:

Gegevens organisatie
Naam organisatie:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:

Persoonsgegevens
Voornaam:
Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Voor akkoord:

--------------------------------(naam)

-------------------------------(handtekening)

--------------------------------(plaats), (datum)

-------------------------------(organisatie)
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Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Slachthuisstraat 71 | 6041 CB Roermond
Postbus 965 | 6040 AZ Roermond
T +31 (0) 88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl/energielabel
Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Januari 2016
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam,
agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden
van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl
werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
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