
Daikin, uw partner die bijdraagt aan uw 

BREEAM-project

Doe met ons mee en bereik uw BREEAM-doelen 
terwijl u binnen uw budget blijft
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Lucht is iets dat ons 24 uur per dag omringt. Bij Daikin is de toekomst van de lucht in de wereld onze 

grootste zorg. We maken gebruik van onze expertise op het gebied van lucht, ons gevoel voor innovatie 

en onze beheersing van de technologie om de lucht die we inademen te verbeteren. Daarnaast streven 

we naar een duurzame groei en een duurzame samenleving door technologische kracht en uitmuntend 

personeelsbeleid, waarbij we ons laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de 

Verenigde Naties.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn in 2015 opgesteld en omvatten zeventien mondiale ontwikkelingsdoelen. 
Ze hebben als doel de wereldwijde duurzame ontwikkeling te bevorderen en om bepaalde uitdagingen aan te pakken, 
zoals armoede, gezondheid, onderwijs, energie, klimaatverandering en gendergelijkheid. 

Aan het einde van 2030 moeten deze doelen zijn bereikt. Ga voor meer informatie over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen naar: sdgs.un.org/goals

BREEAM en deze brochure zijn het ideale startpunt voor als u ook op zoek 
bent naar duurzame oplossingen waarmee u de marktwaarde van uw 
gebouw kunt verhogen en de bedrijfskosten ervan kunt verlagen. Als een 
BREEAM-expert kan Daikin u advies geven en oplossingen bieden waarmee 
u de gewenste duurzame prestaties van uw gebouw kunt bereiken binnen 
het voorziene budget.

Samen een duurzame toekomst 

tegemoet

CIRCULAIRE  
ECONOMIE

https://sdgs.un.org/goals
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Een betere 
klimaatbescherming 
begint bij Daikin

Door innovatie

 › Nieuw koelmiddel R-32 met een lager 
GWP

 › Hoge seizoensrendementen bieden

 › Maximaal rendement de hele dag 
door dankzij unieke zelfreinigende 
filters

 › Aangepaste systemen voor goed 
geïsoleerde of passieve gebouwen

Door een circulaire economie

 › Koelmiddelen hergebruiken met L∞P 
by Daikin

 › Klanten de mogelijkheid geven om 
hun eigen circulaire economie van 
koelmiddelen te creëren door middel 
van het programma voor recuperatie, 
regeneratie en hergebruik

Door slimme toepassingen

 › Het energieverbruik bewaken met Daikin 
Cloud Service

 › Deskundig advies voor een continu optimaal 
rendement van het systeem

 › Preventieve onderhoudsfunctie voor een 
optimale werking en productiviteit

 › Onnodig energieverbruik voorkomen met 
slimme keycards en sensoren 

Wij zijn vastberaden om zowel onze eigen milieuvoetafdruk als die van onze klanten te verkleinen en 

om tegen 2050 volledig CO₂-neutraal te zijn. Een circulaire economie, constante innovatie en slimme 

toepassingen vormen onze springplank naar een duurzame toekomst.

Ga voor meer informatie naar: www.daikin.be/nl_be/nuttige-weetjes/building-a-circular-economy

CIRCULAIRE  
ECONOMIE

INNOVATIE

SLIM GEBRUIK

https://www.daikin.be/nl_be/nuttige-weetjes/building-a-circular-economy.html
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Wat is 

BREEAM?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is 
een certificeringssysteem dat duurzame gebouwen erkent die nationale normen 
overtreffen. BREEAM is een internationaal leidend kwaliteitskeurmerk dat richtlijnen 
biedt die investeerders en gebouweigenaars kunnen gebruiken om zich te richten 
op duurzame gebouwontwerpen en de milieu-impact van systemen in gebouwen.

Met het BREEAM-keurmerk wordt het algemene bouwconcept op 10 verschillende 
categorieën beoordeeld. Voor iedere categorie worden credits toegekend en 
afgewogen om de eindscore van het gebouw te berekenen. Deze score ligt 
tussen 'pass' en 'outstanding'. De uiteindelijke BREEAM-score erkent de inzet van 
de investeerder of gebouweigenaar, wat kan bijdragen aan een hogere vastgoed-, 
lease- of huurwaarde.

BREEAM is een gedeponeerd handelsmerk van BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). De BREEAM-
merken, -logo's en -symbolen vallen onder het auteursrecht van BRE en mogen uitsluitend na toestemming worden gebruikt.

EnergieGezondheid  
en welzijn

Vervuiling

Transport

Afval

Water InnovatieLandgebruik

MaterialenManagement

Daikin draagt bij in 6 BREEAM-categorieën:
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BREEAM?
BREEAM biedt vele voordelen voor projectontwikkelaars, huurders en 

gebouweigenaars:

Lagere bedrijfs-, onderhouds- en 
renovatiekosten

 ʯ Lagere bedrijfskosten dankzij uitermate 
efficiënte gebouwtechnologieën

 ʯ Lagere renovatiekosten dankzij flexibiliteit voor 
gebouwen en langere naleving van regelgeving

Enorm verbeterde levenskwaliteit voor 
de gebruiker van het gebouw

 › Meer comfort
 › Gemakkelijker om talent aan te trekken
 › Hogere werkefficiëntie
 › Minder ziekteverzuim

Hogere waarde van het gebouw voor de 
ontwikkelaar en eigenaar

 › Hogere verkoop- en verhuurprijzen (tot wel 20%!)
 › Snelle verkoop of verhuur
 › Hogere ROI voor het project

Lagere milieu-impact van het gebouw

 ʯ Lagere CO2-voetafdruk van het gebouw
 ʯ Schonere technologieën voor een gezondere 

omgeving en minder vervuiling
 ʯ Beter afvalbeheer
 ʯ Efficiënt bodem- en grondstoffengebruik

Waarom
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 ingenieursbedrijf: ENCON

Daikin, uw partner voor 

duurzame 
projecten
Duurzaamheid is tegenwoordig geen keuze, maar een noodzaak. Omdat ieder gebouw 
uniek is, zijn er verschillende oplossingen nodig gericht op specifieke eigenschappen. 
Het is van essentieel belang om een HVAC-R-partner te hebben zoals Daikin, die 
beschikt over de nodige kennis en het portfolio om uw BREEAM-doelen te behalen en 
tegelijkertijd binnen budget te blijven.

Met onze HVAC-R-totaaloplossingen neemt de ecologische waarde van gebouwen 
toe en wordt de werkomgeving voor huurders verbeterd. De integratie van Daikin 
technologieën draagt dus bij aan het algemene duurzaamheidsniveau van het gebouw 
en zorgt ervoor dat u een BREEAM-score van Excellent of Outstanding kunt behalen.

*De haalbaarheid van deze credits is geanalyseerd en

6 30van de tot  
wel10 BREEAM-categorieën

bevestigd door een onafhankelijk,  
gekwalificeerd en deskundig

BREEAM-
credits*

Daikin warmtepompen dragen bij in en kunnen 

opleveren

Scan de code om 
het formulier te 
downloaden

Gebruik voor het aanvragen van BREEAM-
credits ons uitgebreide BREEAM-
beoordelingsformulier van ons team van 
experten om snel de vereiste informatie aan te 
kunnen leveren aan de assessoren.

https://www.daikin.be/nl_be/installers/support/get-certifications.html
https://www.daikin.eu/en_us/installers/support/get-certifications.html
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Waarom Daikin? 
om uw BREEAM-score te maximaliseren

1. Werk samen met onze eigen erkende 
professionals (AP's) die u kunnen helpen uw 

certificering voor een duurzaam gebouw te 

behalen.

2. Een internationale marktleider met een lokale 

productie-infrastructuur en de middelen 

voor een uitstekende nazorgondersteuning, 

geavanceerde inbedrijfstelling en soepele 

overdracht.

3. Daikin Cloud Service waarborgt een 

proactieve nazorg door overmatig 

energieverbruik of mogelijke problemen te 

detecteren voordat ze plaatsvinden om de 

levensduur van het systeem te maximaliseren 

en de bedrijfskosten te minimaliseren.

4. Eersteklas binnenluchtkwaliteit (IAQ) dankzij 

de lage VOS-uitstoot, optimale thermische 

zonering en het lage geluidsniveau.

5. Verantwoorde inkoop en afvalvermindering: 

BES 6001 en ISO 14001-certificering leveren 

extra credits op voor het project.

6. Koolstofarme verwarming, koeling en 

ventilatie dankzij het ongeëvenaarde 
seizoensrendement.

7. Beperkte milieu-impact dankzij 

detectiesystemen voor koelmiddellekkage 

en hergebruik van bestaand koelmiddel met 

behulp van het L∞P by Daikin programma.

8. Hoogwaardige en krachtige systemen zorgen 

voor een positieve levenscyclusanalyse.

9. Onze systemen zijn ontworpen om 

gemakkelijk aangepast en bijgewerkt te 

worden voor toekomstige bouweisen.

Bekijk op de volgende pagina's in welke categorieën Daikin credits behaalt in de 
richtlijn BREEAM International NC 2016.
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Uitgebreide informatie over credits

Management

1. Levenscycluskosten op strategisch niveau (LCC)
2  Levenscycluskosten op gedetailleerd niveau

3. Investeringskosten rapporteren

Onze warmtepompen minimaliseren de levenscycluskosten van het gebouw 
dankzij de langdurige kwaliteit en de mogelijkheid tot upgraden.

Onze lokale ondersteuningsteams (onderhoud, voornaamste klanten, verkoop- en 
adviesafdeling enz.) helpen bij projectmanagement door relevante informatie te 
delen over systeemkosten, ROI, onderhoud enz.

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDIT+1

MAN 02 – Levenscycluskosten (LCC)
U kunt 3 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria:

Het doel van deze categorie is om het toepassen van duurzaam 

management in aansluiting met ontwerp, constructie, inbedrijfstelling, 

overdracht en nazorg te stimuleren. Het management zorgt ervoor dat 

robuuste duurzaamheidsdoelen worden opgesteld en nageleefd tijdens 

de ingebruikname van het gebouw.

De criteria in deze categorie zijn gericht op het vastleggen van 

duurzaamheidsmaatregelen tijdens de belangrijkste fasen van ontwerp, 

inkoop en eerste ingebruikname, vanaf de eerste projectbeschrijving tot 

de passende verlening van nazorg.
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MAN 04 – Inbedrijfstelling en overdracht
U kunt 4 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria:

MAN 05 – Nazorgondersteuning
U kunt 3 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria:

1. Inbedrijfstelling, testschema en verantwoordelijkheden 
2  Inbedrijfstelling, ontwerp en voorbereiding

3. Bouwmateriaal testen en inspecteren
4  Overdracht

Wij bieden montagehandleidingen en een inbedrijfstellingsschema voor 
het HVAC-R-werk, met daarin een overzicht voor inbedrijfstelling en 
herinbedrijfstelling.

Onze lokale ondersteuningsteams kunnen helpen bij een geavanceerde 
inbedrijfstelling en overdracht en ze kunnen een uitgebreide documentatie 
verschaffen om een gebruikershandleiding en trainingsschema voor HVAC-R 
op te stellen.

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDITS+2

1.  Operationele voorzieningen en hulpmiddelen zijn aanwezig om 
nazorgondersteuning te bieden voor de gebouwgebruikers

2.  Gedurende een periode van minimaal 12 maanden na ingebruikname 
wordt seizoensgebonden inbedrijfstelling uitgevoerd

3. Evaluatie na ingebruikname (POE)

Onze lokale onderhoudsvoorzieningen en -hulpmiddelen bieden uitstekende 
nazorgondersteuning. De Daikin Cloud Service zorgt ook voor proactieve nazorg 
door mogelijke problemen te detecteren voordat ze plaatsvinden.

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDITS+2

1

2
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Daikin VRV-systemen reageren niet negatief op de uitstoot 
van VOS en formaldehyde van het gebouw. Daikin 
ventilatiesystemen kunnen volledig geïntegreerd worden in de 
warmtepompoplossing. 
Het systeem is ook onderdeel van het binnenluchtkwaliteitsplan 
(beschrijving van de systemen die aanwezig zijn in het gebouw 
en welke invloed ze hebben op de binnenluchtkwaliteit).

1  Binnenluchtkwaliteitsplan (IAQ)
2  Ventilatie

3. Emissies van bouwproducten en afwerkingsmaterialen
4  Meten luchtkwaliteit bij oplevering

5. Aanpasbaarheid – Mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDITS+3

Uitgebreide informatie over credits 
Gezondheid 
en welzijn

HEA02 – Interne luchtkwaliteit
U kunt 5 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria:

Het doel van deze categorie is om het comfort, de gezondheid en de 

veiligheid van gebouwgebruikers, bezoekers en anderen in de buurt te 

stimuleren.

De criteria in deze categorie zijn erop gericht om de levenskwaliteit 

in het gebouw te verbeteren door een gezonde en veilige interne en 

externe omgeving voor de gebouwgebruikers te stimuleren.
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Onze warmtepompen bieden de lage akoestische prestaties die nodig zijn voor 
binnenunits en bieden een breed scala aan systemen en oplossingen voor interne 
akoestische geluidsdemping.
De interne akoestische waarden moeten altijd gecontroleerd worden door een 
gekwalificeerd akoestisch adviseur. 

1  Geluidsisolatie en geluidsniveau binnen

2. Ruimteakoestiek

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDIT+1

Onze warmtepompen bieden een optimaal thermisch comfort voor 
binnen. Iedere binnenunit kan apart geregeld worden en reageert snel op 
temperatuurveranderingen, met dank aan onze VRV-technologie met directe 
expansie en variabele koelmiddeltemperatuur. 
Dit leidt tot een positieve PMV-modellering (Predicted Mean Vote) en PPD-meting 
(Predicted Percentage of Dissatisfied).

1  Thermisch modelleren
2   Thermisch modelleren verandering omgevingsklimaat / meten 

luchtkwaliteit bij oplevering

 Verdeling in thermische zones en regelingen3

VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

CREDITS+3

HEA04 – Thermisch comfort
U kunt 3 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria.

HEA05 – Akoestische prestaties
U kunt 2 credits scoren in de onderstaande beoordelingscriteria:

Het gebruik van koelmiddel voor de warmteoverdracht maakt onze VRV-systemen uiterst rendabel. 
Ook maken de systemen zeer precieze zonering en klimaatregeling mogelijk, met snelle respons 
wanneer de temperatuur verandert.

Voordelen van directe expansie 

VRV-systemen



Ontdek hoe de HVAC-R oplossingen van Daikin 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan andere 
BREEAM-categorieën, zoals:

Download onze uitgebreide gids voor meer informatie, 
en ontdek uw opties en werk samen met ons om uw duurzame  

doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd binnen budget te blijven.

Energie
 › hoe energie wordt bewaakt en 
koolstofemissies efficiënt worden 
gereduceerd;

Materialen
 › hoe u de verantwoorde inkoop en de 
efficiëntie van bouwmaterialen kunt 
maximaliseren;

Afval
 › hoe het afvalbeheer wordt geregeld, 
hoe de systemen worden aangepast 
aan klimaatveranderingen en hoe het 
ontwerp een eenvoudige ontmanteling 
en aanpassing aan veranderende 
omstandigheden mogelijk maakt;

Vervuiling
 › hoe u vervuiling kunt voorkomen en 
onder controle houden.

Meer 
weten?

ECPNL22-220 11/2022

https://www.daikin.be/nl_be/installers/support/get-certifications.html
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