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Het E-peil voldoet.

Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
n vloeren n muren n vensters I Cak n andere constructiedelen

en co¡stfuctiâdêlen vân gemeenschappeliiks

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververh¡tt¡ng is beperkt.

verklaring van de verslaggever

lk bevestig dat alle
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gegevens op dit overeenstemmen met de w€rkelijke uitvoering (afm6tingen, materialen, installaties),

Dit certificaat is geldig tot en met 0110712021*
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' Dê eigenaar houdt het energ¡eprestatìecert¡ficaât bij tijdens dê volledige. geldigheidsperiocfe. ,:{

Als de gegevens op.dlt energieprestat¡€certilicaat n¡et overeenstemmen met de werKelijl(e uitvoering, kan het.certif¡oqatverÀ,{allgn. .iii
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andere karakteristieken van de wooneenheid

karakteristiek iaarlijks primair energieverbruik volgens de convent¡onele methode:

bruikbare vloeroppervlakte:

141 59.55

1 01.68

kwh

m2

jaarlijkse neüo-energ¡ebehoefte voor venryarming per eenheid vloeroppervlakte:

jaarli,kse netto-energ¡ebehoefle voor koeling per eenheid vloeroppervlakte:

.iaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarm¡ng en koeling per eenheid vloeroppervlakte:

74.64

0.00

74.64

kWh/m'¿

kWh/m'
kWhlm2

waaide van hel lekdebiêt per eenheid oppervlakte van de gebouwschil (vso):

infiltratievoud bij 50 Pa (nm):

6.00 mr/h-mz

d¡t gegev€n i6 ñiBt bêschikbaar

niet door hernieuwbare energie gecompenseerde energievraag voor ruimteverwarming en koeling:

opmerkingen en aanbevel¡ngen van de verslaggever

34503.04 MJ
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tips voor een goed gebru¡kersgedrag

Ee energ¡eprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energiêverbruik ziin berekend op basis van een standaardklimaat en een

itànàaai¿g'e¡ruif. Uw energiefactuur wordi echier ook belnvloed ãoor het aantal gebruikers, de gebru¡ksursn, uw elektrische toestellen

en de manier waarop u omspringt met energie.
Hierondêr vindt u enkele tips om uw en€rgieverbruik te vernindor€n. Meer tips v¡ndt u op de webs¡te

. Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig controleren en onderhouden.

. lsoleer de verwarmingsleidingen iñ de niet-verwarmde ruimten, zoals op zolder, in de keldeÍ en kru¡pruimten en in de garag€.

. zet ,s avonds de verwarming op de nachtstand (bijv. 1 5'c) een halfuur voor u naar bed gaat.

. Laat een mechanisch ventilãtielysteem correct ínstellen. Zet de ramen alleen open om ¡ntensief te ventileren, bijvoorbeeld bi.i

schilderwerken.. Ki€s bü de inrichting van uw woning voor armaturen d¡e geschikt zijn voor spaarlampen of andere enelgiezuinige verlichting zoals led- en

fl-lampôn. Halogeeñlampen en gloãilampen zijn niet 6nergiezuinig en verbruiken drie tot v¡if keer meer energie
. Kies voor een koelkast, diepvriezer, wasmachine met A-, A+- of A++-label.
. Koop toestellen met een laag sluipverbruik en schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt.
. ln gåed geisoleerde woningõn gaat minstens 15% van het energieverbruik naar het producerèn van warm water. Met een zÔnnebÔiler

bespaart u tot 50% van die energie.
. Een waterbesparende spaardou-chekop verbruikt 40olo minder wateren energie dan een gewone douchekop, terw¡jl het comfort hetzelfde

br¡jft.

woordverklaring

Energieprestatie- en b¡nnenkl¡maateísen
Oe VÉamse energieprestatieregelgeving l€gt eisen op aan de €nergieprestatie, de thermische isolatie en het binneRklimaat van

g"Uou*"n of gebõuwdelen. Deinérgiefresiat¡e wordt uitgedrukt in een E peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger'het gebo!¡w is-

ilet K-peit is dã maat voor het globalã iiolatiepeil van hetlebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed,de vloeren, de muren, de

ramen, de daken en plafonds g"e1soleerd zijn. Om een goet b¡nnenklimaatfe cr€êren, z¡jn minimale ventilalievooziêningen ver€ist.

Daarnaast wordÌ ook het risico-op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een

energieverslindende airconditioninginstâllatie.

Karakteristiek jaarlüks pr¡mair energieverbruik
Het karakteristiéke ¡aãrt¡i<se primaire ãnergieverbruik. is de hoeveelheid pr¡maire energi€ d¡e gedurende een jaar nodig is voor de

verwarming, de productie van warm wateride ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis

van de eigénscfrappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de ¡nstallaties vân een gebouw. Bl de berekening wordt

uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Hei p-rimaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de geb¡uwinstallaties. Voor

"urd'gas 
en stookðlie is de omrekenfactor naar primãire energie gelijk aan 1. Voor elekhic¡teit is die factor 2,5. Bii elektriciteit wordt niet

allee'n rekening gehouden met ds enorgie die verbruikt wordfin het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie

en bij het tranipórt (ongeveer 60%). Voãr één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel enêr'gie nodig in de

vorm van steenkool of aardgas.


