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App Life Cycle Vision erkend door BREEAM-NL
Wie duurzaam wil bouwen, kijkt al vanaf de ontwerpfase naar
duurzaamheid en levensduurkosten. Daarom zijn deze aspecten
ook opgenomen in het internationaal erkende keurmerk
BREEAM-NL. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen,
moet een ingediend ontwerp onder meer onderbouwd worden
met de juiste berekeningen van de levensduurkosten. De app van
Life Cycle Vision is onlangs toegevoegd als erkend instrument om
deze cijfermatige onderbouwing mee samen te stellen. “Dankzij
onze app kan iedereen de benodigde cijfers uniform en compleet
indienen, waardoor je eenvoudig aan de bewijslast kunt voldoen”, vertelt Bernd Karstenberg van
Life Cycle Vision.

Levensduurkosten wegen zwaarder mee
BREEAM-NL geeft ontwerpers inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van hun project.
“De beoordeling daarvan wordt periodiek aangescherpt, waardoor de eisen strenger zijn dan wat
wettelijk wordt voorgeschreven. Het keurmerk kijkt steeds naar alle aspecten van een ontwerp.
Het sturen op levensduurkosten weegt sinds vorig jaar zwaarder mee. Het is verplaatst van het
voormalige ‘management 12’ naar ‘management 02’. Je kunt er nu maar liefst vier credits mee
verdienen, in plaats van twee. Daarmee erkent BREEAM-NL het belang van sturen op
levensduurkosten. Door hier al bij het ontwerp naar te kijken, kun je het gebouw en de
exploitatie daarvan optimaliseren.”

De bewijslast is geborgd
“Bij de berekening van de levensduurkosten komt behoorlijk wat kijken. Gelukkig maakt onze app
dat klusje heel eenvoudig: de bewijslast is geborgd doordat de app naadloos aansluit op de
criteria van BREEAM-NL. De erkenning door DGBC als ontwikkelaar en beheerder van het
keurmerk in Nederland. zorgt ervoor dat onze klanten gemakkelijk deze credits kunnen behalen
en kunnen voldoen aan de richtlijn. En dat is goed nieuws voor iedereen die duurzaam bouwen
een warm hart toedraagt.”

Interesse?
Wil jij ook kosten besparen en Life Cycle Vision gebruiken? Bel ons voor een afspraak of stuur een
bericht

Bouw samen verder.

