Handleiding Verkenner Hoge Ambities
Stap 1

Lees voordat u begint de uitleg.
Hier vindt u o.a. de begrippenlijst.
1a:	U kunt zich rechtsboven
registreren. Zie de toelichting
op pagina 6.
1b:	U kunt de verkenner ook
gebruiken zonder registratie;
let op uw projecten worden
dan niet bewaard.

Stap 2

Selecteer de Verkenner Hoge Ambities.

Stap 3

Kies één of meerdere woningen.
Zie voor meerdere woningen
pagina 4.

Eén woning

1

Meerdere woningen.
Zie voor uitleg p. 4

1 woning
(zie p. 4 voor meerdere woningen)

Toelichting

Woningtype

Stap 4

Selecteer een woningtype.
U kunt de woning een naam geven.
Onder vindt u een toelichting.

Stap 5

Vul de gebruiksoppervlakte (m2) in
en kies het aantal bewoners.
5a:	Pas de energetische situatie aan
indien nodig.
5b: Klopt de energetische situatie?
Klik dan op Energetisch correct.

Gebruiksoppervlakte en
aantal bewoners

Verkenners

Stap 6

Kies een verkenning:
Kies zelf maatregelen of
Verkenner Hoge Ambities
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Kies zelf maatregelen

Stap 7

7a:	Kiest u voor Kies zelf
maatregelen?
7b:	Speel met de maatregelen en
bekijk de resultaten.

Resultaten

Verkenner Hoge Ambities

Vraag 1

Stap 8

8a:	Kiest u de
Verkenner Hoge Ambities?
8b:	Beantwoord dan de 7 vragen.
Kies uit:
Ja, Nee of Maakt niet uit.
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Selecteer een criterium

Stap 9

Selecteer na het beantwoorden van alle
vragen een criterium.

Stap 8

Resultaten

8a:	Bekijk de resultaten.
8b:	Klik op Terug naar verkenner.

Aanvinkoptie
Exporteer verkenning

Stap 9

Wilt u een uitdraai maken van uw
project? Ga naar exporteren.
9a:	Maak een keuze uit PDF of CSV.
9b:	Vink de opties aan die u terug
wilt zien op de uitdraai.
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Meerdere woningen
(zie p. 2 voor één woning)

Stap 4

Selecteer de optie
meerdere woningen.

Stap 5

Toelichting

Woningtype

Selecteer een woningtype.
U kunt de woning een naam geven.
Onder vindt u een toelichting.

Stap 6

Gebruiksoppervlakte, aantal
bewoners en aantal woningen

Vul het gebruiksoppervlakte (m2) in,
kies het aantal bewoners en vul het
aantal woningen in.
Pas de energetische situatie aan indien
nodig.
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Verkenners

Stap 7

Kies een verkenning.

Kies zelf maatregelen

Stap 8

8a:	Kiest u voor Kies zelf
maatregelen?
8b:	Speel met de maatregelen en
bekijk de resultaten.

Resultaten
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Verkenner Hoge Ambities

Vraag 1

Stap 9

9a:	Kiest u de
Verkenner Hoge Ambities?
9b:	Beantwoord dan de 7 vragen.
Kies uit:
Ja, Nee of Maakt niet uit.

Selecteer een criterium

Stap 10

Selecteer na het beantwoorden van alle
vragen een criterium.
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Stap 11

Resultaten

11a:	Bekijk de resultaten.
11b:	Klik op Terug naar verkenner.

Aanvinkoptie
Exporteer verkenning

Stap 12

Wilt u een uitdraai maken van uw
project? Ga naar exporteren.
9a:	Maak een keuze uit PDF of CSV.
9b:	Vink de opties aan die u terug
wilt zien op de uitdraai.
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Toelichting

U kunt, als u uw projecten geregistreerd
heeft, van uw opgeslagen projecten de
projectgegevens en kostenset naar
eigen inzichten aanpassen, bewaren en
toepassen op nieuwe projecten. Dit kan
bij alle verkenners.

Contact

Heeft u vragen over de
Energiebesparingsverkenner?
Wij helpen u graag.
Telefoon 088 0424242
Of kijk op: https://www.rvo.nl/over-ons/contact
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