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omschrijving Nr 75 bus 13

straat Antwerpsestraat nummer 75

postnummer 2640 gemeente Mortsel

datum ingebruikname I
datum einde werken '1510312017

datumaanvraagvergunning 3010712012

datum vergunning / melding 0311212012

De bouwknopen zijn meegerekend

softwareversie 1.8.6
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NICK achternaam BONTE

Albert I laan

8630 gerneente Veurne

0859601825 firma PREVEBO

code verslaggever EP16908

nummer 68 bus

land België

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).
I

Dit certificaat is geldig tot en met 1510312027.
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energ¡eprestatie- en binnen kl imaateisen
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andere karakteristieken van de EPB-eenheid

karakteristiek jaarlijks prirrrair energieverbtuik volgens de convetttiotlele nrethode:

bruto vloeroppervlakte:
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte:
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Het E-peil voldoet.

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

Alle constructiecielen voldoen aan de maximale U-waarden of de nrinintale R-waatdetl.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarcjen:

n vloeren n muren n vensters n oax n andere constructiedelen
eÌ coÆtructiedelen van gemeenschappelijke

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

!-1et r!-e!c¡ lp 1,.,..ol.-,e!'h!tt!n3 !s beper!..t.

Dc nctto,energiebehoefte voor verwarming voldoet.
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De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardkl¡maat en een
standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beinvloed door het aantal gehrurkers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
en de manier waarop u omspringt met energie.
Tips onr uw energieverbruik [e ven¡tinderen v¡ndt u op de website ivt*'t.energiespaten.b€

woordverklaring

Energleprestatie- en binnenkllmaateisen
De Vlaamse energieprestat¡eregelgeving legt ei$en op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van
geboLrwen of gebouwdelen. De energieprestatie wordl uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Het K-peil is de maat voor het globale ¡solatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de
ramen, de daken en plafonds geisoleerd zijn. Om een goed b¡nnenklimaat te creêren, zijn minimale ventilatievoor¿ieningen vereist.
Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een
energieverslindende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek jaarliJks prlmalr energleverbru¡k
Het karakter¡stieke jaarlûkse prima¡re energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de
verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis
van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt
uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energ¡everbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor
aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. B¡j elektr¡cite¡t wordt niet
alleeñ rekening gehouden met de energie die verbru¡kt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat b¡j de product¡e

en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektric¡têit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van steenkool of aardgas.

BEN
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-pr¡ncipes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in
Vlaanderen, in heel Europa zelfs. BEN-bouwen ¡s vandaag al de slimste keuze, meer informatie via www,energiesparen.þetBEN

BENOveren
BENOveren is BEier reNoveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energ¡eprestaties, goed gepland en met
deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden u¡tgevoerd, en ook latere
renovatiestappen haalbaar blijven. Meer infomatie via www.energíêsparen.berikBENOveer


