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energieprestatie- en binnenkiimaateisen.
JA NEEN

u ci Het E-peil voidoet.

Het K-pelT van hot volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.

Atle constructiedelen voidoen aan do maximale U-waarden at do minimale F-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan do maximale U-waarden of do minimale R-waarden:
[1 vioeren El muren El vensters El dak El andere constructiedelen

en constnctedeen cnn gemeen5chappa)ce
rurnefl

El U Er Is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

[3 U Do netto-energiebehoette voor verwarming voldoet.

El Er is voldaan aan do minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

andere karakteristieken van de wooneenheid

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik voigens do convontionele methode: 20569.62 kWh
bruto vloeroppervlakte: 272.48 m2
jaarlijkse netto•energiebehoefte voor verwarming per eenheid vioeroppervlakte: 43.36 kWh/rn2

opmerkingen en aanbevellngen van de versiaggever

tips voor eon good gebrulkersgedrag

Do energieprestatie en het karakteristieke jaariijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van eon standaardklimaat en eon
standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter oak beinvioed door het aantai gebruikers, do gobruiksuren, uw elekttische toestelien
en do maniet waarop u omspringt met energie.
Tips cm uwenergieverbmlk te verminderen indt u op do websile L’Jwwu1Iirnp:1mn.)I’

woordverkiaring

Energieprestatle- en blnnenkllmastelsen
Do Vlaamso energieprestatierogoigeving Iegt eisen op aan do energieprestatie. do thermische isolatie en het blnnenklimaat van
gebouwen of gebouwdelen. Do energieprestatie wordt uitgedrukt In een E-pefl. Hoe lager hot E-pell, hoe energiezuiniger het gebouw Is.
Hot K-paUlo do moat voer hot globate isolatfepeil van hat gebouw. Do U- en R-waarden geven weer hoe good do vfocren, do muren, do
ramen, do daken en platonds getsoleerd zijn. Om aen goad blnnenkiimaat to creren, zijn minimafe venliiatievoorzleningen vereist.
Daarnaasl wordi oak bet risico op overveibluing ingeschat. OververhlUthg kan immers aanleiding geven tot bet ploatsen van eon
energiever&indende airconditloninginstaliatie.

Karakterlettek JaerIlJks primair energleverbrulk
Het karakteristIeke jaarlljkse pdmaire energleverbruik Is do hoeveetheid primaire energie die gedurende eon jaar nodig Is voor do
veswarming, do productie van warm water, de venWatle en do koellng van aen gebouw of gebouwdeel. Hot wordt berekend op basis
van do eigenschappen (compactheid, thermische Isolatie en luchidichiheid) en de installaties van een gebouw. 811 do barekening wotdt
uitgogaan van eon standaardklimaat en eon standaardgebwik.
Hot primaire energioverbrulk drukt uft hoeveel energie uit lossiete brandstoffen verbrulkt wordt door do gebouwinstallaties. Voor
aardgas en stookolle is de omrekenfactor naar primaire energle gelijk aan 1. Voor eiektriciteit Is die factor 2,5. 8iJ etektriclteit wordt niet
atleen rekening gehouden met do energle dIe verbwlkt word In bet gebouw, maar cok met do anorgie die verloren gaat biJ cia productie
en bij hot ttansport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektrlcitelt bij do gebruiker Is or ongeveer 2,5 keer zovoet enorgio nodig in do
vorm van steenkool of aardgas.

BEN
BEN stoat voor bifna-energieneutraai Bouwen volgens do BEN.principes wordi venal 2021 do standaard voor nieuwbouwwoflingen in
Vlaanderen, in heel Europa zeus. BEN-bouwen is vandaag a) do elimate keuze, meet inlormatie via www.onujIespareri.hriBEN


