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Partner voor het beheer van gebouwen 

METIZ zorgt dat gebouwen terug optimaal presteren: Wij zorgen voor een gezond binnenklimaat en 

een goed thermisch comfort voor uw werknemers en we houden het energieverbruik van gebouwen 

en installaties onder controle.  

  

De manier waarop wij dat doen is uniek: wij meten en monitoren steeds om u een correct inzicht te 

geven in de gebouwprestaties. Dit zorgt voor een objectieve analyse, betere oplossingen en 

continue verbeteringen.  

 

 

1. Bij comfortklachten, een slechte binnenluchtkwaliteit of oververhitting zorgen wij 

voor snelle analyses en oplossingen. 

 

2. Met een gebouwoptimalisatie zorgen wij dat uw gebouw onder deskundig advies 

geoptimaliseerd wordt naar een ideaal binnenklimaat en laag energieverbruik: 

klaar voor de 21ste eeuw en klimaatresistent. 

 

3. Voor organisaties met één of meerdere gebouwen zorgen wij voor 

een permanente opvolging en analyse van het binnenklimaat of het 

energieverbruik op één online platform. 

 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van onze diensten.  

 

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren indien u specifieke vragen heeft of indien u meer 

informatie wil.  



 

 

 

  

 Wat? Output 
Prijs per week 

per lokaal 

Prijs opmaak 

rapport 

Audit thermisch comfort 

ISO 7730 

 

• Meting van het thermisch 

comfort met PMV/PMD 

meters (klimaatboom) in 

één of twee lokalen 

gedurende één week. 

• Officiële comfortmeting 

volgens het KB thermische 

omgevingsfactoren 

4/6/2012. 

• Rapportage van temperaturen 

(lucht én straling), luchtsnelheid, 

relatieve vochtigheid en PMV-

PPD waarden. 

• Analyse en interpretatie van de 

gegevens door een ingenieur. 

 

Vraag gerust uw prijslijst aan via 

info@metiz.be 

Audit binnenklimaat

 

• Meting en monitoring van 

het binnenklimaat in één 

tot vijf lokalen gedurende 

één of meerdere weken. 

• Binnenklimaatmeting 

volgens het KB 2/5/2019. 

 

• Rapportage van 

luchttemperatuur, relatieve 

vochtigheid en CO2 concentratie 

• Metingen online door de klant 

op te volgen gedurende de 

meetweek. 

• Analyse en interpretatie van de 

gegevens door een ingenieur. 

 

Audit binnenklimaat en  

thermisch comfort 

 

• Meting en monitoring van 

het thermisch comfort én 

het binnenklimaat in één 

lokaal gedurende één of 

meerdere weken.  

• Comfortmeting volgens het 

KB 4/6/2012. 

• Binnenklimaatmeting 

volgens het KB 2/5/2019. 

• Rapportage van temperaturen 

(lucht en straling), luchtsnelheid, 

CO2  concentratie en relatieve 

vochtigheid. 

• Metingen online door de klant 

op te volgen gedurende de 

meetweek. 

• Automatisch analyserapport per 

gemeten dag. 
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Audits binnenklimaat en thermisch comfort 
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 Wat? Output 
Prijs per week 

per lokaal 

Prijs opmaak 

rapport 

Kwantitatieve fijnstof 

meting 

 

• Meting van PM2.5 gedurende één 

week in één lokaal. 

• Meting elke minuut 

• Vergelijking met PM2.5 waarden 

van dichtstbijzijnde VMM-

meetstation. 

• Minuutwaarden gedurende 

één week. 

• Lijngrafiek met 

drempelwaarden 

• Vergelijking met VMM 

fijnstofwaarden van de 

buitenlucht 

• Interpretatie en bespreking 

van de meetwaarden. 

Vraag gerust uw prijslijst aan via 

info@metiz.be 

Kwalitatieve VOC-

meting 

 

• Absorptie van vluchtige organische 

componenten (VOC’s) op actieve 

kool. 

• Kwalitatieve VOC-analyse volgens 

meetprocedure KB 31/3/1992 

• Identificatie van 187 VOC's na 4 à 8 

uur luchtopname op één locatie.  

• Analyse door gecertifieerd labo 

• Weergave van de gemeten 

VOC’s 

• Oplijsting per VOC van 

gemeten concentraties en 

drempelwaarden (TLV en GW)  

• Interpretatie en bespreking 

van de meetwaarden. 

Real-time VOC-meting 

 

• Real-time monitoring van het totaal 

VOC-gehalte in één tot vier lokalen 

gedurende één of meerdere weken 

• Meting elke minuut. 

• Real-time weergave van de 

VOC’s concentratie in ppm. 

• Meetwaarden online op te 

volgen door de klant 

• Plaatsing van de sensor in een 

lokaal of in de luchtgroep 

(aanzuig- of inblaaskanaal). 
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Binnenklimaat analyses  
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 Wat? Output Prijs per lokaal 
Prijs opmaak 

rapport 

Scenario onderzoek 

door simulaties

 
 

 

• Dynamische simulatie van één of 

meerdere lokalen in een 

bestaand gebouw. 

• Berekening van de 

temperaturen, luchtkwaliteit, 

daglicht en energieverbruik bij 

verschillende scenario’s 

(zonwering, koeling, ventilatie, 

nachtventilatie,…) 

• Gedetailleerde temperaturen 

koudste en warmste weken 

• Relatieve vochtigheid zomer en 

winter 

• Luchtkwaliteitsprofiel doorheen de 

dag 

• Daglichtfactoren met en zonder 

zonwering 

• Energieverbruik per scenario 

• Inzicht in de impact van de 

vooropgestelde maatregelen 

Vraag gerust uw prijslijst aan via 

info@metiz.be 

Enquête comfort en 

binnenklimaat 

 

 

• Email-enquête rond 

temperatuur, vocht en 

luchtkwaliteit. 

• Automatische analyseresultaten 

• Online invulformulier 

 

• Ervaring temperatuur in 

winter/zomer 

• Ervaring vochtigheid in 

winter/zomer 

• Ervaring luchtkwaliteit in 

winter/zomer 

• Aantal mensen met tranende 

ogen/droge keel/… 

Risicoanalyse 

binnenklimaat volgens KB 

2/5/2019. 

• Snelle screening, verzamelen documentatie en plannen 

• Analyse bestaande toestand, rondgang, nazicht ventilatie, …  

• Optionele berekeningen of metingen 

Actieplan  

binnenklimaat volgens KB 

2/5/2019. 

• Opstellen technische en of organisatorische maatregelen 

• Opmaak actieplan korte, middellange en lange termijn 
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Comfort en binnenklimaat optimalisaties  
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 Wat? Output Prijs optimalisatie 

Gebouwoptimalisatie 

 

 

 

• Opvolging van het binnenklimaat en/of het energieverbruik gedurende één 

of meerdere maanden.   

• Aanvullende metingen thermisch comfort, binnenklimaat, tocht, 

thermische gelaagdheid,… 

• Meting ventilatiedebieten 

• Eventuele monitoring van de luchtgroep, bevochtiging, klimatisatie, 

binnenklimaat, thermisch comfort,… 

 

• Meting aantal ontevreden werknemers per lokaal 

• Optionele enquête comfort en binnenklimaat bij de werknemers 

 

• Dynamische simulaties van kritische lokalen om toekomstige maatregelen 

te evalueren 

• Optimalisatie binnenklimaat, comfort en energieverbruik door 

aanpassingen stooklijnen, regeling, … 

•  Begeleiding invoering maatregelen via overleg met onderhoudsfirma of 

aannemer.  

 

Vraag gerust uw prijslijst aan via 

info@metiz.be 
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Gebouw optimalisatie 
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 Wat? Output 
Prijs per 

sensor 
Prijs online tool  

Managementtool 

binnenklimaat 

• Permanente monitoring van het 

binnenklimaat in één lokaal. 

• Online dashboard met analyse 

van het binnenklimaat 

• Binnenklimaatmeting volgens KB 

2/5/2019.  

• Sensor zonder LCD 

 

• Online dashboard 

• Permanente opslag meetwaarden 

• Real-time waarden temperatuur, 

relatieve vochtigheid en CO2 

• Lijngrafieken met drempelwaarden. 

• “Carpetplot” met kleurenanalyse 

• Berekening van de maandelijkse 

overschrijdingen volgens KB 2/5/2019.  

• Wekelijks analyserapport 

 

 
Gratis eerste 

twee jaar. 
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Managementtool binnenklimaat 

V1.0  08/2019 



 

 

  

 Wat? Output Prijs per sensor Prijs online tool 

High Level 

energiemonitoring 

 
 

 

• Maak van je oude energiemeter een 

slimme meter met real-time 15 minuten 

data. 

• Online brengen van de centrale gas/water- 

of elektriciteitsmeter naar de cloud 

• Wij centraliseren al uw verbruiken van één 

of meerdere gebouwen op één centraal 

online dashboard. 

• Er wordt automatische een energetische 

handtekening opgemaakt van het gebouw. 

• Het energieverbruik van de gebouwen 

wordt getoetst aan het verwachtte 

verbruik en afwijkingen worden 

gerapporteerd. 

• Genomen maatregelen worden correct 

gerapporteerd, gecorrigeerd volgens de 

weerdata en het bezettingsprofiel van het 

gebouw. 

• Slimme alarmen waarschuwen bij het 

overschrijden van het verwachtte 

verbruik. 

 

• Real-time 

ogenblikkelijk 

energieverbruik 

• Input van lokale 

weerdata 

• Dagelijks/Wekelijks/ 

Maandelijks/Jaarlijks 

energieverbruik ten 

opzichte van het 

verwachtte verbruik 

• Besparing van de 

genomen maatregelen 

volgens het IPMVP 

protocol 

• Vergelijking met 

voorbije jaren 

• Maandelijks 

overzichtsrapport 

Vraag gerust uw prijslijst aan via 

info@metiz.be 
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METIZ bvba  

Ing. Tim Van Dyck 

• is gespecialiseerd in het optimaliseren van het 

energieverbruik en het binnenklimaat in 

gebouwen. 

• 10 jaar ervaring als teammanager techniek en 

energie bij de stad Antwerpen. 

• 11 jaar ervaring als senior energieconsulent bij 

studiebureau Cenergie. 

 

 

Ing. Geert Bellens 

• is specialist comfortmetingen, draadloze 

gebouwmonitoring en dynamische simulaties. 

• Naast mede-oprichter van METIZ is Geert 

zaakvoerder van Bestbuildingconcept. Een 

bureau dat gebouwontwerpen optimaliseert 

door simulaties. 

• Sinds 2003 is hij adviseur comfort en 

binnenklimaat voor niet-residentiële gebouwen. 

 

“Al onze kennis komt voort uit onze waarnemingen”  

Leonardo Da Vinci, Italiaans schilder en ingenieur, 1452 – 1519 

 

 


