
EQUITONE is ontworpen voor veerkracht en duurzaamheid, is weerbestendig 
en wordt geproduceerd met een minimum aan materialen en energiegebruik.

BIJDRAGE TOT DE LEED 
DOELSTELLINGEN 
EN CREDITS
Deze aannames steunen op het LEED 
BD+C v4 systeem en zijn afhankelijk 
van gebouwfunctie en -omvang.

LEED 4.1 CATEGORIEËN EQUITONE

EQUITONE materialen kunnen bijdragen tot het 
behalen van LEED 4.1 credits in de categorieën 
Energie & atmosfeer en Materialen & hulpbronnen.

LEED certificering heeft betrekking 
op de certificering van het gebouw. 
Ze beoordeelt niet het materiaal. 
Dat verklaart waarom het materiaal 
wel bijdraagt tot het behalen van 
de score, maar op zich het behalen 
van punten niet garandeert. 
Een voorbeeld: om punten in 
verband met de EPD te behalen, 
vereist LEED dat 20 permanent 
geïnstalleerde materialen afkomstig 
zijn van minstens 5 verschillende 
producenten die over een EPD 
beschikken. EQUITONE heeft 
een EPD en kan dus bijdragen 
om die punten te behalen.

Energie & atmosfeer 20

Materialen & hulpbronnen 4

Binnenomgevingskwaliteit  3

Innovatie  3

Locatie & transport 16

Duurzame sites 10

Waterefficiëntie 11

Energie & atmosfeer 33

Materialen & hulpbronnen 13

Binnenomgevingskwaliteit  16

Innovatie  6

Regionale prioriteit 4

Integratieproces 1

30
/110 credits

LEED PRESTATIES

›  Productieafval wordt 
opgevangen en hergebruikt

Lager aardopwarmingsvermogen (kg CO
2
 eq.)

MRc1 
Opt.4 

3+1 punten

›  Geverifieerde verbeterde 
milieu-impact tijdens de 
volledige levenscyclus

Zie de type III milieuproductverklaring 
(EPD) van EQUITONE 

MRc2
Opt.1

1+1 punten

›  Draagt bij tot een betere 
thermische geleiding 
en geoptimaliseerde 
energieprestaties

EQUITONE draagt bij tot een lager energieverbruik.

EAc2
Opt.1
 
20+1 punten

› Inventaris door de producent

› Verklaring gezond product

› Cradle to Cradle (wieg-tot-wieg)

›  Door USGBC goedgekeurd 
programma

Certificering beschikbaar in 2022

MRc4 
 

1 punt

›  Verbeteringen in geluidsisolatie, 
achtergrondlawaai, akoestische 
afwerking en demping van 
buitengeluiden op de site.

Draagt bij tot het doeltreffend akoestisch 
ontwerpen van gebouwen.

EQc9

2 punten

Certificering beschikbaar in 2022

›  Duurzaamheidsrapport van het 
Global Reporting Initiative (GRI) 

›  Richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) 

› U.N. Global Compact: Communication of Progress

›  ISO 26000: 2010 Richtlijnen Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen

›  Door USGBC goedgekeurd programma: andere door USGBC 
goedgekeurde programma’s die voldoen aan de MVO-criteria.

MRc3 

1 punt

›  Draagt bij tot een betere thermische 
geleiding van het gebouw.

EQUITONE draagt bij tot het totale 
thermische comfort van het gebouw

EQc5

1 punt


