NEN Connect Bouwbesluit Bouwfysica
Met NEN Connect Bouwbesluit Bouwfysica heeft u van de onderstaande normen altijd de meest actuele versie
volledig online tot uw beschikking. U kunt de normen ook gemakkelijk printen, mocht u dat willen.
De collectie bevat de normen:
Normnummer

Normtitel

NEN 1068

Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

NEN 1087

Ventilatie van woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden

NEN 2057

Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte
van een ruimte

NEN 2580

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden

NEN 2686

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

NEN 2690

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke
luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning

NEN 2757-1

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas
van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of
gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

NEN 2778

Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden

NEN 5077

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering
van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie,
geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd

NEN 7120

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN 8087

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

NEN 8088-1

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de
toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor
energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode

NEN 8757

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor
bestaande bouw

NEN-EN 12354-6

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van
gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in
gesloten ruimten
Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van
gebouwen - Overdrukmethode

NEN-EN 13829
NEN-EN-ISO 10211

Koude-bruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlakte-temperaturen Gedetailleerde berekeningen

NEN-EN-ISO 12572

Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de
waterdampdoorlatendheid

NEN-EN-ISO 6946

Componenten en elementen van gebouwen - Warmteweerstand en
warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode

NPR 1088

Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de
uitvoering van ventilatievoorzieningen

NPR 2068

Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden

NPR 2652

Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van
binnen - Voorbeelden van bouwkundige details

NPR 2877

Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies

NPR 2878

Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde
berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor

NPR 5070

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige
draagconstructies

Normalisatie: de wereld op één lijn

NPR 5071

NPR 5072

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai
door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op
NEN 1070
Geluidwering in woningen en woongebouwen - Luchtafvoersystemen

NPR 5073

Geluidwering in woongebouwen - Liftinstallaties

NPR 5074

Geluidwering in woningen en woongebouwen - Centrale-verwarmingsinstallaties met
radiatoren of convectoren

NPR 5075

Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor
de aan- en afvoer van water

NPR 5086

Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van lichte, woningscheidende wanden

NPR 5092

Geluidwering in gebouwen - Beoordeling van de resultaten van geluidmetingen
conform NEN 5077

NPR 5097

Geluidwering in gebouwen - Toelichting op de bepalingsmethoden voor de grootheden
voor de geluidwering van uitwendige scheidingscontructies,luchtgeluidisolatie,
contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd

NPR 5272

Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift
voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3

NVN 7125

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

Laatste update: Januari 2013. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Ook op zoek naar andere normen?
Geen probleem! Met NEN Connect is het mogelijk om alle normen die u maar wilt toe te voegen aan uw collectie.
Zo maken we u collectie op maat. Interesse? Neem dan contact op met NEN Normbeheer voor extra informatie
en een vrijblijvende offerte. Zij helpen u graag verder. NEN Normbeheer telefoon: (015) 2 690 380, e-mail:
normbeheer@nen.nl.

Normalisatie: de wereld op één lijn

