
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
Aanvraag Offerte Opdracht Telefonische afspraak Akkoord voor IBS Gereedmelding

Welke informatie dient u aan te 

leveren voordat wij een offerte 

uitbrengen?

Wat is de volgende stap, indien uw 

aanvraag compleet is ontvangen?

Wat is de volgende stap, nadat de 

offerte ingevuld en ondertekend voor 

akkoord door NIBE Energietechniek 

ontvangen is?

Wat wordt er besproken tijdens de 

telefonische afspraak?

Wat zijn de stappen voordat de 

inbedrijfstelling uitgevoerd zal worden?

Wat zijn de stappen voor de 

gereedmelding?

1. Aanvraagformulier volledig ingevuld 

sturen naar brl@nibenl.nl inclusief alle 

onderstaande gegevens

1. De offerte voor de BRL 6000-21 

ondersteuning wordt u per e-mail 

toegestuurd

1. De opdracht voor de BRL 6000-21 

ondersteuning wordt bevestigd d.m.v. 

een opdrachtbevestiging per e-mail 

1. Het ontwerp wordt besproken en 

vastgelegd in ontwerpdocument 9. I, K 

en PvE + definitief hydraulisch ontwerp 

schema (principe)

1. Alle gevraagde gegevens, tijdens Fase 

4, zijn door u aangeleverd (drukmeting 

afpersrapport mag later aangeleverd 

worden)

1. Inbedrijfstelrapport wordt 

gecontroleerd en bij akkoord door ons 

ondertekend

2. Transmissieberekening (indien er 

geen transmissieberekening is, kan NIBE 

een adviesbureau aanbevelen)

2. Er wordt een telefonische afspraak 

met u gepland om het ontwerp door te 

nemen en later de SPF berekening te 

kunnen maken

2. Bijzonderheden m.b.t. het project 

worden besproken en genoteerd

2. U vraagt de inbedrijfstelling aan via 

brl@nibenl.nl

2. Indien de installatie niet voldoet aan 

het definitieve ontwerp, dient u de 

installatie aan te passen en na 

uitvoering ons hiervan schriftelijk op de 

hoogte te stellen. Mogelijk vragen wij u 

bewijs te overleggen

3. Bouwkundige tekeningen van de 

woning/het pand + indien beschikbaar 

vloerverwarmingstekeningen

3. Het definitieve ontwerpdocument + 

hydraulisch ontwerp schema (principe) 

wordt naar u gemaild 

3. Bij een compleet dossier wordt er een 

(datum)afspraak met u gemaakt voor de 

definitieve inbedrijfstelling 

3. De gereedmelding (akkoordverklaring 

ontwerp en realisatie conform BRL 6000-

21) wordt opgesteld

4. Offerte NIBE/groothandel met de 

gekozen warmtepomp en componenten

4. De SPF wordt berekend, ná het 

gesprek opgemaakt in een verklaring en 

per mail naar u gemaild

4. De gereedmelding wordt u per e-mail 

toegestuurd

5. Installatieschema (zie website) 

https://www.nibe.eu/nl-

nl/profs/principeschemas-hydraulisch

5. De SPF verklaring stuurt u naar de 

bronboorder voor de berekening van de 

bron en de aanvraag voor de 

boorvergunning

6. EPC berekening 6. U verstrekt ons de brongegevens: EED 

berekening, opdrachtbevestiging 

bronboorbedrijf en akkoordbrief van de 

gemeente/omgevingsdienst

7. Ingangscontrole materialen en 

transport (materiaalstroom binnen uw 

bedrijf)

7. U verstrekt ons het "drukmeting - 

afpersrapport" van de installatie 

(uiterlijk 1 dag vóór de 

inbedrijfsteldatum)

Noot: een eerstvolgende fase kan alleen dan starten nadat de voorgaande fase volledig is afgerond!

Toelichting fases gecertificeerde BRL 6000-21 ondersteuning


