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laild België

software voor de berekening van de energieprestatie en het energieverbruik
softwàreversie 1.5.2 De bouwknopen zijn niet meegerekend

ene e- en binnenklimaateisen

Het E-peil voldoet.

Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
Alle constructledelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de m¡n¡male R-waarden:
n vloeren n muren I vensters n dat I andere constructiedelen

en construct¡edelen van gemeens6happelijke

Er is voldaan aan de vent¡latievereisten. ruimren

Het risico op oververhitting is beperkt.

verklaring van de verslaggever

lk bevestig dat alle gegevens op dit certifìcaat overeenstemmen met de werkelûke uitvoering (afmetingen, materialen, ¡nstallaties).

dalum:1811012011

handt€kening:

Dit certificaat is geldig tot en met 0110712021"

' De eigenaar houdt het energieprestatiecertifloaat bij tijdens do volledige geld¡gheidsperiode.
Als de gegevens op dit energieprestatlêcertificaat niet overeenstemmen'mêt de werkelijke uitvoering, kan het certifioaat vervallen.
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E-peil

kWh/r¡:
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nlet energ¡ezu¡nig
hoge energíekosten



andere karakteristieken van de wooneenheid

karakteristiek jaarliiks primair energieverbruik volgens de conventionele methode

bruikbare vloeroppervlakte:

14709.07

'104.48

kwh

m'

jaarliJkse netto-energiebehoefte voor ven¡arming per eenheid vloeroppervlakte:

jaarli.ikse netto-energiebehoefte voor koel¡ng per eenhe¡d vloeroppervlakte:

jaarlrjkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koel¡ng per eenheid vloeroppervlakte:

78.56

0.00

78.56

kWh/m2

kwh/m'z

kWh/m2

waarde van het lekdeb¡et per eenheid oppervlakte van de gebouwschil (vso):

¡nfìltrat¡evoud bij 50 Pa (nbo):

6.00 mYh.m2

d¡t gegev€n is ñìet beschikbær

nìet door hernieuwbare energie gecompenseerde energ¡evraag voor ruimteverwarming en koeling:

opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

37314.99 MJ

tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatie en het karakteristieke jaarliikse prìmaire enêrgieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een

standaaidgebruik. Uw energiefactuur wordt echier ook beTnvloed ãoor het aanial gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrischB to€stêllen

en de manier waarop u omspringt met en€rgie.
H¡êrondervindtuenkeletipiomuwenergieverbruikteverminderen.Meeriipsv¡ndtuopdewebs¡te;""; '' ": /:'ltii '

, Laat uw verwarm¡ngsinstallalie regelmat¡g controleren en onderhouden'
. lsoleer Oe verwarmingsleidingen iñ de nìãt-verwarmde ruimten, zoals op zolder, ¡n de kelder en kruipru¡mten en in de garage.

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

. Laateenmechanischvent¡latiesysteemcorrectinétellen.2etderamenalleenopenomintensieftevent¡leren,biivoorbeeldbij
schilderwerken.. Kies bü de inr¡cht¡ng van uw woning voor armaturen d¡e geschikt zijn voor spâarlampen of.andere energ¡ezuin¡ge vefichting zoals led- en

tl-lampân. Halogeeñlampen en gloõilampen zijn nìet energiezuinig en verbruiken drie tot vijf keer meer energie.
. Kies voor een koelkast, d¡epvriezer, wasmachine met A-, A+- of A++-label.
. Koop toestellen met een laâg slulpverbruik en schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt.
. ln gòed geisoleerde woningõn gaät minstens 15o/ovào het energieverbruik nãar het produceren van warm water. Met een zonneboiler

bespaart u tot 50% van die energie.
. Een waterbesparende spaardouËhekop verbru¡kt 40% mindêr water en energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde

briift.

woordverklaring

Energ¡eprestati€. en binnênklimaat€isen
De Viaamse energ¡eprestat¡eregelgeving legt eisen op aan de energieprestatie,.de thermische.isolatie en het bìnnenklimaat van

teOouwenot geUãu*del"n. De-enãrgieiresiatie wordt uitgedrukt in:een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoo energiezuinlger hel gebouw is-

Éet K-peil is dã maat voor het globalË iiolatiepeil van het-gebouw. De l¡J. en R-waarden geven weer hoe'go€d-de vloeren, de muren. de

,"r"n, d" dak"n en plafonds.fei'soleerd zijn. Om een goe-d binn€nklimaat te creèren, ziin minimale ventilatìevoorzieniRgen vereist'

Daarnaast wordt ook het risico"op ouerrerhitting ingescihat. OV.erverh¡tting kan irnmers aanleiding geven tot het plaatsen van een

energìeverslíndende aircond¡tioninginstallâtie.

Karakteristiek jaarlijks pr¡ma¡r energiêverbru¡k
Hðt t<arafter¡stiéke ¡aaA¡i<se primaire ãnergieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurênde een jaar.nodig ìs voor de

verwarming, de producti'e uaÅ *urm water]de ventllatie en de koeling van een gebouw of gebouwd€el. l.{et wordt berekend op bas¡s

van de eigõnschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bii de bereken¡ng wordt

uitgegaan van een standaardklimaat èn een standaãrdgebruik'
Hei p'rimaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstotfen verbruikt wordt door de gebouwinstallat¡es. Voor

""rd'gu" "n 
stookõlie is de omrekenfactor naar primãire energie geliik aan 1. Voor elektricite¡t is die factor 2,5. Bij elektricite¡t wordt n¡et

alleei rekening gehouden met de energ¡e die verbruikt wordiin ñet genouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie

en bij het tranipórt (ongeveer 60%). Vior êén eenheid etektric¡teit bij de gebruiker is er ongeveer 2,S keer zoveel energie nod¡g in de

vorm van steenkool of aardgas,
ì
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