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Verplichte EPBD-Aircokeuring
Is uw aircosysteem al gekeurd?



Klasse

Klasse 1
12-45 kW

Klasse 2
45-270 kW

Klasse 3
> 270 kW

Verplichting

• Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: 
 moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.
• Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008:
 moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

• Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn.
• Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008: 
 moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

• Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn.
• Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008: 
 moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.

Sinds 1 december 2013 moeten gebouwbeheerders eens in de 5 jaar hun airconditioningsysteem 
laten keuren als dit op gebouwniveau een koelvermogen heeft van meer dan 12 kW. 
Alleen gecertificeerde deskundigen, zoals Cooling Service Holland mogen deze keuring uitvoeren. 

Verplichte keuring

De verplichte keuring van airconditioningsystemen 
is de Nederlandse invulling van de Europese 
richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy 
Performance of Buildings Directive, EPBD). 
Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen 
te nemen die de energieprestatie van gebouwen 
verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 
20% energiebesparing in 2020. De keuring is 
dus goed voor het milieu en u spaart met een 
optimaal afgesteld airconditioningsysteem al snel 

10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten voor 
koeling. De kosten van een keuring zijn daardoor 
snel terugverdiend. Bovendien heeft u 5% tot 35% 
minder kans op storingen en kunnen de dagelijkse 
gebruikers van uw gebouw veiliger, gezonder 
en comfortabeler werken.

Wij mogen de keuring uitvoeren

Om de keuringen uit te mogen voeren, is een 
diploma EPBD-A Airconditioningsystemen en/of 
een EPBD-B Airconditioningsystemen nodig. 

Cooling Service Holland

Partner voor klimaattechniek, koel- 
en vriesinstallaties, koel- en vriescellen 
en rijptechnologie.

Als totaalaanbieder in deze marktgebieden wil 
Cooling Service Holland meer zijn dan alleen 
leverancier. Door samen met u te inventariseren 
welke wensen er zijn kunt u rekenen op een reëel 
advies en volledige informatie. Hierbij gaan wij 
verder dan alleen advies over de techniek waarin u 
investeert, ook subsidiemogelijkheden en fiscale 
regelingen zijn belangrijke aandachtspunten die 
bijdragen aan het maken van een juiste keuze van 
uw investering.

Cooling Service Holland bestaat uit vier business-
units met elk een eigen specialisme.

• Commerciële koeltechniek
• Industriële koeltechniek
• Klimaattechniek
• Onderhoud en service

Klimaattechniek

Op het gebied van klimaattechniek kan 
Cooling Service Holland u helpen met:
advisering, ontwerpen, levering en onderhoud van 
airconditioning, warmtepomp-, convector en 
ventilatiesystemen voor kantoorgebouwen, 
bedrijfspanden, winkels en instellingslocaties.

Verplichte EPBD-Aircokeuring

U bespaart met een 
optimaal afgesteld 
airconditioningsysteem 
10% tot 30% op het 
jaarlijkse energiegebruik 
bij koeling.

Is uw aircosysteem al gekeurd?

“Doel: 20% minder CO2-
uitstoot en 20% energie-
besparing in 2020.”
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