Tarieven voor het afleveren door BCCA vzw
van een conformiteitsverklaring voor een luchtdichtheidsmeting (1/10/2017)
In de context van de Vlaamse EPB wetgeving dienen luchtdichtheidsmetingen vanaf 1 januari 2015 te
voldoen aan de specificaties van STS-P 71-3. BCCA vzw heeft een kwaliteitskader uitgewerkt waardoor
luchtdichtheidsmeters kunnen aantonen dat hun luchtdichtheidsmetingen voldoen aan deze specificaties. De
kosten voor de organisatie van het kwaliteitskader worden verrekend per afgeleverde
conformiteitsverklaring. Deze kosten kunnen betaald worden door de luchtdichtheidsmeter of door de
opdrachtgever van de luchtdichtheidsmeting. Gelieve hieromtrent duidelijke afspraken te maken.

1. Tarief voor ééngezinswoningen en niet-residentiële gebouwen
De onderstaande tabel is van toepassing, waarbij de gunstigste waarde voor intern volume of
verliesoppervlakte kan gebruikt worden. De kostprijs per ééngezinswoning is forfaitair € 40,15 + BTW.
Intern volume [m3]
ééngezinswoning
of ≤ 16.000
16.000 - 32.000

Verliesoppervlakte [m2]
ééngezinswoning
of ≤ 4.000
4.000 - 8.000

32.000 - 64.000

8.000 - 15.000

€ 120,46 + BTW

64.000 - 125.000

15.000 - 30.000

€ 160,61 + BTW

125.000 - 250.000

30.000 - 60.000

€ 200,76 + BTW

>250.000

> 60.000

€ 240,91 + BTW

Prijs conformiteitsverklaring
€ 40,15 + BTW
€ 80,30 + BTW

2. Tarief voor meergezinswoning
2.1 Meting per individueel appartement
Per appartement is bovenstaande tabel van toepassing (d.w.z. € 40,15 + BTW per appartement)
2.2 Meting van het volledige appartementsgebouw
De kostprijs bedraagt € 40,15 + BTW voor de conformiteitsverklaring voor het eerste appartement en
€ 2,01 + BTW per conformiteitsverklaring voor de overige appartementen in het gebouw.
Appartementen
2
3
4
5
6
7
Prijs (€ + BTW)

42,16

44,17

46,18

48,19

50,20

52,21

+1
+2,01

De lijst met alle door BCCA vzw erkende bedrijven voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen wordt
gepubliceerd op www.ikbouwluchtdicht.be en op de website www.bcca.be.
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