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Wat maakt 2nd skin uniek?
Tevreden bewoners en opdrachtgever;

Standaardpakketten ontwikkeld voor bewoonde 
woningen;

Aantoonbare energiebesparing door monitoring op 
projecten;

Route naar 2050 energieneutraal, door middel van 
de pakketten van 2nd skin;

Vast contactpersoon in alle fasen van het project;

Tot wel 100% CO2-reductie door gasarme of 
gasloze oplossingen;

De beste prijs en kwaliteit door bewezen 
producten;

Garantie op minimaal 70% bewonersparticipatie;

Kennisdelen is gezamenlijk groeien naar 
verbetering;

Gecertificeerde producten met diverse 
subsidiemogelijkheden;

30 jaar prestatiegarantie bij Zero Energy;

Gezond en comfortabel binnenklimaat;

NOM-keurmerk, Lid van Stroomversnelling, 
Bouwend Nederland, Bouwgarant, FSC, SROI;

Bepaal zelf het moment van investering, best 
passend bij de MJOP/MJOB;

Korte voorbereidingstijd en lage 
voorbereidingskosten door 2nd skin pakketten.

Het 2nd skin concept is in samenwerking tussen TU Delft, BIK bouw en  
haar partners tot een product ontwikkeld wat herhaaldelijk toepasbaar is. 
Door deze schaalgrote en het modulair denken kunnen we bewezen producten 
goedkoper aanbieden. De componenten zijn geheel uitgewerkt in onze 
referentie-details en technische omschrijving, alsmede in onze VABI-software 
en MJOP.

Door deze uitwerking kunt u als opdrachtgever of woningeigenaar vlot 
en goed onderbouwde keuzes maken. 2nd skin start altijd met de juiste 
gevel-modules, zodat de schil goed is ingepakt. Daarbuiten is 2nd 
skin ook esthetisch een verbetering van het pand. Bovendien zijn de 
onderhoudskosten met het oog op de toekomst minimaal. Als de gevel 
bepaald is, worden de dak-modules en de isolatie op de begane grond-
vloer naadloos meegenomen. Heel het gebouw is op die wijze voorzien van 
een warme jas.

De installatie-componenten zijn in diverse types en prestaties aanwezig. 
Wij bieden diverse installatie-componenten aan van onze partners.  
Deze zijn getest in diverse projecten, en zichtbaar in het experience-
lab van onze partners. Wij denken graag in integrale oplossingen. 
Daarom hebben wij de beste pakketten al voor u samengesteld in onze 
aanbiedingen.
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Het aanbod van 2nd skin

2nd skin Premium 2nd skin Hybrid 2nd skin Zero Energy2nd skin All Electric
Het Premium pakket is de eerste stap in 
verduurzaming van de woning. De woning 
wordt aan de buitenzijde voorzien van 
een goed geïsoleerde schil, afgewerkt met 
gevelstuc of optioneel steenstrips.
Ook worden er nieuwe kozijnen aangebracht 
met HR++ glas. Omdat de woning nu goed 
geïsoleerd is, dient er ook goed geventileerd 
te worden. In de woning wordt een 
nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat 
aangestuurd wordt op basis van de gemeten 
hoeveelheid CO2 in de woning.

Binnen dit pakket blijft de bestaande 
verwarmingsinstallatie gehandhaafd.

Het Hybrid pakket is de volgende en gasarme 
stap in verduurzaming van de woning.
De woning wordt aan de buitenzijde voorzien 
van een goed geïsoleerde schil, afgewerkt 
met gevelstuc of optioneel steenstrips.
Ook worden er nieuwe kozijnen aangebracht 
met HR++ glas. Omdat de woning nu goed 
geïsoleerd is, dient er ook goed geventileerd 
te worden. In de woning wordt een 
nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat 
aangestuurd wordt op basis van de gemeten 
hoeveelheid CO2 in de woning.

Binnen wordt er, naast de bestaande 
verwarmingsinstallatie, een kleine 
warmtepomp geïnstalleerd. Deze wordt 
gecombineerd met PVT-panelen, die 
dienstdoen als bron voor de warmtepomp en 
ook elektriciteit opwekken.

Het Zero Energy pakket is de meest 
vergaande stap in verduurzaming van de 
woning. De woning wordt aan de buitenzijde 
voorzien van een goed geïsoleerde schil, 
afgewerkt met gevelstuc of optioneel 
steenstrips. Ook worden er nieuwe kozijnen 
aangebracht met HR+++ glas. Omdat de 
woning nu zeer goed geïsoleerd is, dient er 
ook zeer goed geventileerd te worden. In de 
woning wordt een nieuw ventilatiesysteem 
aangelegd, wat zelfs de warmte uit de 
retourlucht weer gebruikt. Binnen wordt 
er een nieuwe verwarmingsinstallatie 
met (bodem)warmtepomp en boilervat 
voor warm water geïnstalleerd. Deze 
wordt gecombineerd met bodemlussen, 
die dienstdoen als bron voor de (bodem)
warmtepomp. Voor de opwekking van 
elektriciteit worden er PV-panelen op de 
woning toegepast.

Alle maatregelen in het Zero Energy pakket 
leiden tot een zeer duurzame woning, met 
NOM-keur. Hiermee kan dan ook de Energie 
Prestatie Vergoeding (EPV) toegepast worden.

Het All Electric pakket is de eerste gasloze 
stap in verduurzaming van de woning.
De woning wordt aan de buitenzijde voorzien 
van een goed geïsoleerde schil, afgewerkt 
met gevelstuc of optioneel steenstrips.
Ook worden er nieuwe kozijnen aangebracht 
met HR+++ glas. Omdat de woning nu zeer 
goed geïsoleerd is, dient er ook zeer goed 
geventileerd te worden. In de woning wordt 
een nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat 
zelfs de warmte uit de retourlucht weer 
gebruikt.

Binnen wordt er een nieuwe 
verwarmingsinstallatie met warmtepomp 
en boilervat voor warm water geïnstalleerd. 
Deze wordt gecombineerd met PVT-panelen, 
die dienstdoen als bron voor de warmtepomp 
en ook elektriciteit opwekken.

6 7



Gevel RC-waarde 4,5 4,5 6,0 6,0

Dak RC-waarde 6,0 6,0 6,0 6,0

Vloer RC-waarde 3,5 3,5 4,5 4,5

Beglazing HR++ HR++ HR+++ HR+++

Ventilatiesysteem Ventilatieroosters op glas
MV installatie CO2

Ventilatieroosters op glas
MV installatie CO2

Ventilatiekanalen over gevel 
WTW installatie

Ventilatiekanalen over gevel 
WTW installatie

Verwarmingsinstallatie Cv-ketel (bestaand)
Radiatoren (bestaand)

Warmtepomp 3kW
Cv-ketel (bestaand)

Radiatoren (bestaand)

Warmtepomp 6kW
Radiatoren (bestaand)

Bodemwarmtepomp
Convectoren

Zonnepanelen PV panelen optioneel PVT panelen (8 stuks)
PV panelen optioneel PVT panelen (16 stuks) PV panelen (15 stuks)

Doorlooptijd werkzaamheden in de woning Circa 3 dagen Circa 5 dagen Circa 10 dagen Circa 10 dagen

Energie-Index* 1.00 (label A) 0.67 (label A+) 0.08 (label A++) NOM

Primair energiegebruik EI (kWh/jaar) 9100 6175 4225 1820

Energie consumptie (m3/jaar) 1028 698 0 0

kgCO2 1937 1315 259 0

Gas besparing (%)* 45% 63% 100,0% 100,0%

CO2 besparing* 45,0% 63,0% 93,0% 100%

Prijs (excl. BTW) vanaf € 35.000,- vanaf € 45.000,- vanaf € 59.000,- vanaf € 65.000,-

* Zie voor uitgangspunten onderbouwing cijfers pagina 19

Premium Zero EnergyAll ElectricHybrid

Vergelijking 2nd skin pakketten
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Vanaf prijs € 35.000,- (excl. BTW)

2nd skin Premium
Premium Label A*

Het Premium pakket is de eerste stap in verduurzaming van de woning. De woning 
wordt aan de buitenzijde voorzien van een goed geïsoleerde schil, afgewerkt met 
gevelstuc of optioneel steen strips. Ook worden er nieuwe kozijnen aangebracht met 
HR++ glas. Omdat de woning nu goed geïsoleerd is, dient er ook goed geventileerd te 
worden.

In de woning wordt een nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat aangestuurd wordt 
op basis van de gemeten hoeveelheid CO2 in de woning. Binnen dit pakket blijft de 
bestaande verwarmingsinstallatie gehandhaafd.

d  Geïsoleerde gevel van stuc afwerking of optioneel 

voorzien van steenstrip in alle kleuren mogelijk  

(RC-waarde 4,5 of 6,0);

d  Dakisolatie aan buitenzijde op bestaand 

dakbeschot (RC-waarde 6,0);

d  Vloerisolatie in kruipruimte of tegen onderzijde 

vloer (RC-waarde 3,5);

d  Nieuwe kunststof kozijnen met HR++ (dubbel) glas 

voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

of herstel bestaande houten kozijnen met nieuw 

glas en tochtdichting;

d  Toevoer van verse lucht door zelf regulerende 

ventilatieroosters;

d  Afzuiging door CO2 gestuurde mechanische 

ventilatie met afzuigpunten in badkamer, keuken 

en toilet;

d Bestaande cv-ketel handhaven;

d Bestaande radiatoren handhaven;

d Bestaande groepenkast handhaven;

d  Benodigde Flora&Fauna basis werkzaamheden 

volgens de uitgangspunten van Stroomversnelling;

d Gecertificeerde materialen en garanties;

d  Doorlooptijd van ca. 3 werkdagen voor de 

uitvoering van werkzaamheden aan de binnenzijde 

van de woning.

2nd skin Premium is in de toekomst: 

6  aan te vullen met de installaties van het Hybrid 

pakket;

6 uit te breiden naar 2nd skin All Electric.

Wat zit er in dit 2nd skin pakket?

Verduurzaming in stappen, lage investering 
met hoge energiebesparing

*Na toepassing pakket

Vanaf prijs € 45.000,- (excl. BTW)

2nd skin Hybrid
Label A+*Hybrid

Het Hybrid pakket is de volgende en gasarme stap in verduurzaming van de woning. 
De woning wordt aan de buitenzijde voorzien van een goed geïsoleerde schil, 
afgewerkt met gevelstuc of optioneel steenstrips. Ook worden er nieuwe kozijnen 
aangebracht met HR++ glas. Omdat de woning nu goed geïsoleerd is, dient er ook 
goed geventileerd te worden.

In de woning wordt een nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat aangestuurd wordt 
op basis van de gemeten hoeveelheid CO2 in de woning. Binnen wordt er naast de 
bestaande verwarmingsinstallatie een kleine warmtepomp geïnstalleerd. Deze wordt 
gecombineerd met PVT-panelen, die dienstdoen als bron voor de warmtepomp en 
ook elektriciteit opwekken.

d  Geïsoleerde gevel van stuc afwerking of optioneel 

voorzien van steenstrip in alle kleuren mogelijk  

(RC-waarde 4,5 of 6,0);

d  Dakisolatie aan buitenzijde op bestaand 

dakbeschot (RC-waarde 6,0);

d  Vloerisolatie in kruipruimte of tegen onderzijde 

vloer (RC-waarde 3,5);

d  Nieuwe kunststof kozijnen met HR++ (dubbel) glas 

voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW);

d  Toevoer van verse lucht door zelf regulerende 

ventilatieroosters;

d  Afzuiging door CO2 gestuurde mechanische 

ventilatie met afzuigpunten in badkamer, keuken 

en toilet;

d  Verwarming door warmtepomp en bestaande  

cv-ketel;

d  Elektraopwekking en warmte opwekking door 8 

PVT panelen op het dak. PVT zijn gecombineerde 

panelen welke zowel elektra opwekken als ook het 

buitendeel zijn van de warmtepomp, welke energie 

uit de lucht haalt;

d  Bestaande cv-ketel handhaven;

d  Bestaande radiatoren handhaven;

d  Bestaande groepenkast uitbreiden;

d   Benodigde Flora&Fauna basis werkzaamheden 

volgens de uitgangspunten van Stroomversnelling

d  Subsidiemogelijkheden;

d  Prestatiegarantie van 10 jaar;

d   Doorlooptijd van ca. 5 werkdagen voor de 

uitvoering van werkzaamheden aan de binnenzijde 

van de woning.

De aanvullende opties gericht op de toekomst: 

6   Weghalen bestaande ketel en plaatsen grotere 

warmtepomp.

6   Plaatsen zonnepanelen op het dak.

Wat zit er in dit 2nd skin pakket?

Dit gasarme pakket is een combinatie 
van ketel en warmtepomp

*Na toepassing pakket10 11



Deze gasloze variant wekt op wat de woning 
nodig heeft aan installatie verbruik

2nd skin All Electric
All Electric

Vanaf prijs € 59.000,- (excl. BTW)

Wat zit er in dit 2nd skin pakket?

Het All Electric pakket is de eerste gasloze stap in verduurzaming van de woning.  
De woning wordt aan de buitenzijde voorzien van een goed geïsoleerde schil, 
afgewerkt met gevelstuc of optioneel steenstrips. Ook worden er nieuwe kozijnen 
aangebracht met HR+++ glas. Omdat de woning nu zeer goed geïsoleerd is, dient er 
ook zeer goed geventileerd te worden.

In de woning wordt een nieuw ventilatiesysteem aangelegd, wat zelfs de warmte uit 
de retourlucht weer gebruikt. Binnen wordt er een nieuwe verwarmingsinstallatie 
met warmtepomp en boilervat voor warm water geïnstalleerd. Deze wordt 
gecombineerd met PVT-panelen, die dienstdoen als bron voor de warmtepomp en 
ook elektriciteit opwekken.

d  Geïsoleerde gevel van stuc afwerking of optioneel 

voorzien van steenstrip in alle kleuren mogelijk 

(RC-waarde 6,0);

d  Dakisolatie aan buitenzijde op bestaand 

dakbeschot (RC-waarde 6,0) afgewerkt met 

zonnepanelen; 

d  Vloerisolatie in kruipruimte of tegen onderzijde 

vloer (RC-waarde 3,5);

d  Nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ (triple) glas 

voldoen aan PKVW;

d  Afzuiging en inblaas verse lucht door een 

Warmterugwinning (WTW) installatie per vertrek;

d Woning wordt geheel gasloos;

d Verwarming door warmtepomp;

d  Electra- en energie opwekking door 16 PVT 

panelen op het dak;

d Bestaande groepenkast uitbreiden;

d  Benodigde Flora&Fauna basis werkzaamheden 

volgens de uitgangspunten van Stroomversnelling;

d Elektrisch koken;

d Luchtdichtheid van de woning op nieuwbouweisen;

d Monitoren van de woning van opwek en verbruik;

d Subsidiemogelijkheden;

d Prestatiegarantie van 25 jaar;

d  Doorlooptijd van ca. 10 werkdagen voor de 

uitvoering van werkzaamheden aan de binnenzijde 

van de woning.

Label A++*

*Na toepassing pakket

2nd skin Zero Energy 
Zero Energy 

Het Zero Energy pakket is de meest vergaande stap in verduurzaming van de 
woning. De woning wordt aan de buitenzijde voorzien van een goed geïsoleerde 
schil, afgewerkt met gevelstuc of optioneel steenstrips. Ook worden er nieuwe 
kozijnen aangebracht met HR+++ glas. Omdat de woning nu zeer goed geïsoleerd 
is, dient er ook zeer goed geventileerd te worden. In de woning wordt een nieuw 
ventilatiesysteem aangelegd, wat zelfs de warmte uit de retourlucht weer gebruikt. 
Binnen wordt er een nieuwe verwarmingsinstallatie met (bodem)warmtepomp en 
boilervat voor warm water geïnstalleerd. Deze wordt gecombineerd met bodemlussen, 
die dienstdoen als bron voor de (bodem)warmtepomp. Voor de opwekking van 
elektriciteit worden er PV-panelen op de woning toegepast. Alle maatregelen in het 
Zero Energy pakket leiden tot een zeer duurzame woning, met NOM-keur. Hiermee kan 
dan ook de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) toegepast worden.

De zonnepanelen op de woning wekken voldoende elektriciteit 
op voor de installatie & het huishoudelijk verbruik

Vanaf prijs € 65.000,- (excl. BTW)

d  Nul-op-de-Meter woning (NOM);

d  Geïsoleerde gevel met steenstrip of stucafwerking 

(RC-waarde 6,0);

d  Dakisolatie aan buitenzijde op bestaand 

dakbeschot (RC-waarde 6,0) afgewerkt met 

zonnepanelen en aluminium afwerkingen;

d  Vloerisolatie in kruipruimte of tegen onderzijde 

vloer (RC-waarde 4,5);

d  Nieuwe kunststof kozijnen met HR+++ (triple) glas 

voldoen aan PKVW;

d  Afzuiging en luchttoevoer door een 

Warmteterugwinning (WTW) installatie per vertrek;

d  Woning wordt geheel gasloos;

d  Verwarming van de woning door 

bodemwarmtepomp;

d  Elektraopwekking door 15 PV panelen op het dak;

d  Bestaande groepenkast uitbreiden nieuwe 

groepenkast;

d  Vervangen van de huidige radiatoren voor 

convectoren;

d  Benodigde Flora&Fauna basis werkzaamheden 

volgens de uitgangspunten van Stroomversnelling; 

d  Mogelijkheid tot passieve koeling;

d  Monitoring van de woning van opwek en verbruik;

d  Elektrisch koken;

d  Luchtdichtheid van de woning als 

nieuwbouweisen;

d  Subsidiemogelijkheden;

d  Energieprestatievergoeding;

d  NOM-keur;

d  Prestatiegarantie van 30 jaar;

d  Doorlooptijd van ca. 10 werkdagen voor de 

uitvoering van werkzaamheden aan de binnenzijde 

van de woning.

Wat zit er in dit 2nd skin pakket?

NOM-label*

*Na toepassing pakket12 13



Duidelijke communicatie 
en participatie

2nd skin is echter meer dan alleen een goed uitgewerkte techniek. Bij het 
verduurzamen van bestaande woning(en) komt namelijk veel kijken.  
Dat weten wij als geen ander. Tijdens het gehele traject begeleiden wij u  
stap voor stap. Duidelijke communicatie en participatie zijn daarbij key 
factoren. Zo komen we met de innovatieve techniek tot een geslaagd 
eindresultaat. Dat maakt het 2nd skin concept uniek!

De dienstverlening van 2nd skin 
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Waarom kiest ook u voor 2nd skin?
De voordelen van 2nd skin in de verschillende fases:

1. Aanbod
Uitgewerkt pakket maatregelen, passend bij 
uw wensen.

2. Dienstverlening proces
Uit het keuzemenu kiest u welke stappen 
in het bewonersproces wij voor u gaan 
verzorgen.

3. Dienstverlening bewoner
Inventarisatie van wensen en behoeften van 
bewoners.

4. Prestatie
Een verduurzamingsplan voor uw 
verduurzaming in één week
• Reductie CO2 uitstoot
•  Inzicht in de verlaging van de 

energiekosten
•  Inzicht in investering en invloed op uw 

MJOB

Initiatieffase Ontwikkelings fase
1. Aanbod
Pakket wordt compleet passend aan het 
project uitgewerkt.

2. Dienstverlening proces
Een gestandaardiseerd en geoptimaliseerd 
proces staat garant voor een korte 
doorlooptijd van de ontwikkelingsfase. De 
omgevingsvergunning kan snel aangevraagd 
worden.

3. Dienstverlening corporatie
Wij verzorgen de door u gekozen stappen 
uit het bewonersproces met als prestatie 
minimaal 70% participatie.

4. Dienstverlening bewoner
Ervaren hoe de woning eruit komt te zien.

5. Prestatie
Binnen de afgesproken procestijd 
garanderen wij een plan binnen budget met 
70% participatie.

1. Aanbod
Projectrealisatie wordt geheel volgens 
afspraak uitgevoerd. Wij maken de 
verwachtingen waar met gecertificeerde 
producten.

2. Dienstverlening proces
Een planning van dag tot dag, voor optimaal 
inzicht voor bewoner en opdrachtgever.

3. Dienstverlening bewoner
Minimale overlast voor bewoners: 80% van 
de werkzaamheden buiten de woning.

4. Prestatie
Opgeleverde woning binnen vastgestelde 
termijn. Als klanttevredenheid gemiddeld 
een 7.5.

Uitvoeringsfase Gebruiksfase
1. Aanbod
Een woning die voldoet aan de afgesproken 
specificaties.

2. Dienstverlening proces
Onze dienstverlening loopt door in de 
gebruiksfase.

3. Dienstverlening bewoner
Persoonlijke overdracht en naslagwerk 
bij ingebruikname van de nieuwe woning. 
Met altijd een serviceafdeling om u te 
ondersteunen.

4. Prestatie
30 jaar prestatiegarantie bij Zero Energy.
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Innovatief
verduurzamen

Onderbouwing cijfers

6  Portiekwoningen (3 laags zonder lift);

6  Totaal 96 woningen verdeeld over 4 blokken;

6  Bouwjaar omstreeks 1960;

6  Open portiek;

6  Kruipruimte aanwezig, niet geïsoleerd;

6  Schuin hellend dak met pannen óf plat dak met bitumineuze 

dakbedekking;

6  Houten goot met klossen en een kunststof HWA;

6  Steens muur; 

6  Metselwerk schoorsteen aanwezig achtergevel; 

6  Balkon aan achtergevel;

6  Houten kozijnen (incl. ventilatieroosters);

6  Kozijnoppervlakte VG 4,5 m2, AG 4,5 m2;

6  Voordeur 30 min. brandwerend;

6  Beukbreedte 5.4m;

6  Verdiepingshoogte 2.5m;

6  Diepte woning 9m;

6  Individuele ketel; 

6  Natuurlijke ventilatie aanwezig.

De cijfers in deze whitepaper zijn tot stand gekomen uitgaande van een 
referentieobject en landelijke verbruiks gemiddelden. De uitgangspunten 
van het referentieobject zijn als volgt:

Voor de berekeningen is er gerekend met landelijke gemiddelden. Hierbij is gekeken naar: 

•  Primair energiegebruik EI (kWh/jaar): Deze cijfers zijn gemiddelde landelijke cijfers van energie labels. 
(bron: NEN, bron: Lenteakkoord). De huidige energielabel komt te vervallen. Hiervoor komt klassenindeling 
energielabel woningen kWh/(m2 jaar) voor terug. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan 
word uitgedrukt in kWh/m2 jaar. In een consultatie is uitgeschreven hoeveel primair fossiel energieverbruik 
dit dan is. Dit is afhankelijk huidige isolatie en installatie van de woning en de conditie van het gebouw. 
Het gemiddelde primair energiegebruik EI (kWh/jaar) is vastgesteld op 16575.

•  De energie consumptie (m3/jaar) zijn gemiddelde landelijke cijfers van het gasverbruik van de woningen. 
Voor het referentieobject is uitgegaan van een gemiddelde energie consumptie van 1873 m3/jaar.

•  Kg CO2 uitstoot is berekend aan de hand van de energie consumptie op jaarbasis en de CO2 emissie van 
aardgas per m3. De gemiddelde kg CO2 van het referentieobject is vastgesteld op 3528,732.
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2ndskin.nl

Disclaimer: Ondanks dat de informatie in deze whitepaper met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat er kleine afwijkingen of onjuistheden zijn 
vermeld. Hieraan kunnen echter geen rechten of eisen tot schadevergoeding worden ontleend.

Contactgegevens
2nd skin
Oosteinde 11 R
2991 LG Barendrecht

085 070 70 50
info@2ndskin.nl


