
Park Tremeland 39,3720 Tremelo

woning, open bebouwing

certificaatn u m mer: 20190317 -0O02136249-RES-1

Energielabel
49 L r.wr,r / (m, jaar)

500 400

Gemiddelde open bebouwing:
439 kwh / (m2 jaar)

300 0 - 100

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorigel bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: t7-03-2019

Handtekening:
f pC a J i-l pa i5e n/ver ir rÊLi !'íÈ Ír :'

b+-'.ie. ;<oop e 1: :.9-r ho trrr a i r r o r'r

019ti i0 56 99

200 100

Vlaamse doelstelling 2050
100 kWh | (m2 iaar)

JAN HEYNEN

8P11224

Dit certificaat is geldig tot en met t7 maart 2029.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

1 Inzetten op isolatie en verwarming

u isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling én u voorziet een

energie-efficiënte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,

{micro-}WKK, efficiënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal

maximaal vermogen van 15 w/m2).

Daken

Doelstelling

Muren

*nffi
Doelstelling

Vensters (beglazing en proÍiel)

Beglazing

Deuren, poorten en panelen

Vloeren

Verwarming

@ elektrische verwarming

Q rachel(sl

Sanitair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Weinig kans op oververhitting

energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning (=

energiescore van maximaal tOO kwh/(m2 jaarl). U

kiest op welke manier u dat doet: isoleren,

efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren,

zonne-energie, hernieuwbare energie ..

Uw energielabel:

491 kwh/(m2 jaarl

2

Doelstelling:

100 r,wnl(m2jaarl r

ê

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

@ De woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

() r-

ra

r:lLri
.Y-

*,è,
Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

i sc: leer i
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste t.
Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist
voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De pruzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 24.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

Daken

tl,4 m2 van het dak is vermoedelil'k te
weinig ge1'soleerd.

Plaats bijkomende isolatie.

Daken

139 m2 van het dak is te weinig
geisoleerd.

Plaats bUkomende isolatie.

Vensters

39 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Een deel van de raamprofielen

is thermisch weinig períormant.

Vervang de vensters of beglazing.

Vloeren

33 m2 van de vloer is te weinig
gei'soleerd.

Plaats bUkomende isolatie.

Deuren, poorten en panelen

6,4 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende gei'soleerd.

Vervang de deuren en poorten.

Verwarming
De woning wordt inefficiënt verwarmd. Vervang de inefficiënte verwarming.

Zonne-energie

Er is geen installatie op zonne-energie

aanwezig.

Muren

203 m2 van de muren is (vermoedelijkl

redelijk goed geisoleerd, maar voldoet
nog niet aan de energiedoelstelling.

GEMIDDELDE

PRIJSINDICATIE *

€2500/€1500

€8s00/€37000

€ 19 000

€8000

€ 10 500

€24500/€20s00

overweeg de plaatsing van zonnepanelen € 7 500 / € 10 000

of een zonneboiler.

Overweeg eventueel om bijkomende isolatie

te plaatsen.

Daken

33m2 van het dak is redelijk goed Overweeg bijkomende isolatie te plaatsen.

gei'soleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.
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Vloeren

97 m2 van de vloer is vermoedelijk

redelijk goed geiioleerd, maar voldoet

nog niet aan de energiedoelstelling.

overweeg eventueel om bijkomende isolatie

te plaatsen.

o Energetisch helemaal niet in orde Energetisch niet in orde Zonne-energie Ênergetisch redeliik in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dit kan hier niet weergegeven worden.

í'.i.'l
Ll.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet

gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niel via spleten en kieren te lalen ontsnappen.

Let er bU de renovatie op dat de werken luchtdicht uit-
gevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten

meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen

en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

J.e
d

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelijk niet over vol-

doende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is

echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

lndicatief label na renovatiewerken

99 twn / (m2 jaar)

i)
Koeling en zomercomfort: op dit moment heeft uw

woning weinig kans op oververhitting. Nadat uw woning
geisoleerd is, wordt het echter belangrijk om tudens de

zomer de warmte buiten te houden. Hou daarom bij de

renovatie al rekening met eventueel bijkomende buiten-

zonwering. Vermud het gebruik van de koelinstallatie,

want die verbruikt veel energie.

q.
Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een

zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Huidig energielabel

49l- twr'r / (m, jaar)

-M'1jfr'i$iirfi$iii 

i,

íffi\qF

Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende bijkomende aspecten als u uw woning energiezuini8 en comfortabeler wilt maken.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en prijsindicaties op het energieprestatiecertÍficaat worden standaard gegenereerd op de

wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aan-

dachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade

die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.

i'ie...i- <jei;;i;rliitltt:iiiC r,ri )aji. i var'.",í i) 9:i!):r ,!rj.
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.,- Mêer lnformaUe?

. , . Voor meer informatie over hett-, 
energieprestatiecertÍflcaat, gebruiksgedrag,

. woningkwaliteit... kdnt u terecht op
:' unvw.energiesparen.be.

. Meer informatie over uw woning vindt u op uw
persoonlijke woningpas. Surf naar
woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekijken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op
www.energiesparen.be/i kbenoveer.

Gêgêvens ener$edeskundlge:
JAN HEYNEN

Steenweg Scherpenheuvel 45,

3270 Scherpenheuvel-Zichem

8P11224

Premles

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere

financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne-energie

overige installaties

Toelichting prijsind icaties

8

11

14

16

l8

21

23

24

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reNoveren dan Sebruikeluk is, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen

haalbaar bliiven (zie ook www.enersiesoaren.be/ikbenoveerl.

Een geBENoveerde woning biedt veel voordelen:

./s', 1. Een lagere energiefactuur
'J
.:,
.@ 2. Meer comfort

(.ti- 3. Een Eezonder binnenklimaat

(1i:, 4. Esthetische meerwaarde
|:J_)

,'o1 5. Financiële meerwaarde
i,/

;:.r\'r 
6. Nodis voor ons klimaat

ê

,,Q 7. Uw woning is klaar voor uw oude dag
[]

*C.. 8. Minder onderhoud
'(È

n} 9' vandaag al haalbaar

,!{) lo. De overheid betaalt mee

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw woning zijn door de

ener giedeskundige ingevoerd in soft.ware die door de

vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tudens het

plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaam se overheid heeft opgelegd. op
basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

kostprijzen. B'lj onbekende invoergegevens gaat de software

uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het
(verlbouw- of fabricagejaar. om zeker te zijn van de

werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u

ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te voeren
(losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerking tUdelUk verwijderen ...1.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijs stukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 20u.

Ten tude van de opmaak van dit EPc is het nog niet verplicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter.Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in die van het EPC. Voor meer informatie over (het

herkennen vanl asbest en asbestverwijdering kunt u terecht
oo www.ovam.be.
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Algemene gegevens

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Bruikbare vloeroppervlakte lm2l

Verliesoppervlakte (m2l

lnÍiltratiedebiel llna Tlm2hll

Thermische massa

Niet-residentiële bestemming

Berekende energiescore {kWh/(m2 jaarll

Karakteristiek jaarlijks primair energievêrbruik {kWh/jaarl

COz-emissie (kgljaarl

lndicatief S-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil {W/{m2Kll

Gemiddeld installatierendement (%l

Verklarende woordenliist

Beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

Lambdawaarde

Spouw

Karakteristiek jaarlijks primair
energieverbruik

Berekende ener$escore

491

108.342

11.736

85

o]9

36

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelUk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

Een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet {volledig}
gevuld is met isolatie of lucht.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering
gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore

is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

bru i kbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en

de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.

23/0212019

1990

724

221

562

onbekend

Half zwaar/matig a /aar

Geen

S-peil
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Daken

Plafond

11,4 m2 van het plafond is vermoedelijk te
weinig gei'soleerd.

Hellend dak

139 m2 van het hellende dak is te weinig
geïsoleerd.

Plat dak

33 m2 van het platte dak is redelijk goed

geisoleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Plaats bukomende isolatie in of onder het € 2 Soor
plafond

of plaats bijkomende isolatie boven op het € 1 5oor
plafond.

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van het hellende dak.

Overweeg bij een grondige renovatie

bijkomende isolatie boven op het plat dak

te plaatsen.

€ 8 5oO*

€ 37 oO0*

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2Kl. Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (À, = 0,035 W/(m.Kll of 12 cm PUR lÀ. = 0,027 W/(m.Kll. Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(enl maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurisolatie te plaalsen.

. wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bentuvanplaneenventilatiesysteem,zonneboilerofzonnepanelenteplaatsen?Houdannual rekeningmetde

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.
. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.

Een plat dak isoleren

Bij de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor

een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.

Als het dak al geisoleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelUk ecologische oplossing.

Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte

dak een groendak kunt maken.

* l,ieet inioriïalie or.,ei <je prijsin<1rcatie,.,lri.1l 1r i-:p pir3ina 2.i.
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Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst.

Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen,

leien ...1.

2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de

binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en,

indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Dampscherm 12. lsolatie | 3. Onderdak 14. Dakbekleding

o
. lsolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico

is op koudebruggen br.'|" de aansluiting met de muurisolatie.
. Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledlg

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden

worden.
. U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een

nieuwe look te geven (met nieuwe

dakbedekkingsmaterialenl.

(J

. Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de

dakbedekking, panlatten en tengellatten eerst verwijderd

moeten worden.
. Niet altijd mogelUk of wenselijk, bijvoorbeeld door de

aansluiting op aanpalende daken, of omdat de

dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden

aangePast.

Een plafond isoleren

Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of
ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond isoleren. zo

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het

isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op

de vloerplaat plaatsen.

1. Onderdak | 2. lsolatie | 3. Dampscherm 14. binnenafwerking

o
Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak

aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de

goedkoopste oplossing.

U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels

van de kunst.

Uw dak krugt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
gipsplaten en afwerkingl.

e
. Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de

dakisolatie naar de muurisolatie.
. Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen

onderdak aanwezig is.

. U verliest het originele uitzicht van de bestaande

dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder word[
gebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond

het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik.

-fL,t'EL
7'
/,

z

-
4
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Pas op!

. Zorg steeds dat de lsoiatie wind- en luchtdicht geplaatst wordl Anders gaat een

BfioaB deel. van het' isolatie€ffect teniet"
. Het extr.a gè\lvicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak de gevels en de fundering.
. Door het lsoleren yan he.1 dak gqat d.g luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de ,luchtverversing nletj meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus èen venulatlesysteem om uw woóing te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om voëhtpróblemen te ver.mljden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforL

Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

van de werken.
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DVI o62 60mm MW

tussen regelwerk

1,2o onbekend a 0,86
a

wn

a Plar dak

PFI

Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

DAl 60mm MW

tussen regelwerk

onder dakafdichting
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Vensters en deuren

Vensters

18,9 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. ook
de raamprofielen zUn thermÍsch weinig
performant.

vervang de vensters door nieuwe vensters € 14 5oo*
met hoogrendementsbeglazi ng en

energieperformante raamprofielen.

VensteÍs

17,8 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. De

raamprofielen van deze vensters zijn echter

wel performant.

Deuren en poorten
6,4 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geïsoleerd.

vervang de beglazing door
hoogrendementsbeglazi ng.

veÍvang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk lsolerende profielen.

Dakvensters en koepels

2 m2 van de.dakvlakvensters of koepels heeft Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels

dubbele beglazing. Dat is weinig met hoogrendementsbeglazing en

energiezuinig.Ookdeprofielenzijn energieperformanteraamprofielen.

thermisch weinig performant.

€ 2 5oOÊ

€ 2 oooË

€ 10 5oo:l

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altud voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 w/(m2Kl. Bij de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2K) voor de vensters {glas + profielenl. Naast de

vensters in de geveÍ verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandacht.

BU de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2Kl.

Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2Kl.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte

oplossing.

Denk vooruit!

. Vervangit u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermil'dt u condensatie en schimmelvorming in de woning.
. Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventllatieroosters in de vensters in.
. Bent u van plan Seautomatiseerde buitenzonweÍing te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen
Het venster (glas + profielenl in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen

{esthetisch, bouwkundige regelgeving ...} niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

t i'ieeí inítr.ir,'atitt c\.ici d€ Di'ijs n1li..ali..1 ,ri,tirL:: .,):) ii:r,itrl:i l.'!
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Deuren, poorten of panelen vervangen
zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerK. Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur
geopend wordt.

Pas op!

. DankzU de vervanging van het bultenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren; Voonie dus éen ventilaties)cteem om uw woning te
ventileren. Dat is niet enkêl essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort

Technische Íiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Èo
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o
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vakma.n voor deskundig
.advlês:en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen
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De energiedeskundige heeft. de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Muren

Muur

203 m2 van de muren is (vermoedelijkl

redelijk goed gei3oleerd, maar voldoet nog

niet aan de energiedoelstelling.

overweeg bij een grondige renovatie om

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de muren te plaatsen

of aan de buitenkant van de muren te
plaatsen.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2Kl. Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (Ào = 0,035 W/{mK}) of 10 cm PUR of PIR {Ào = 0,023 W/(mK}l. Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

HoogstwaarschunlUk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook

door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht

aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman vooi dêskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Vloeren

Vloer op volle grond

33 m2 van de vloer op volle grond is te
weinig ge'i'soleerd.

Vloer op volle grond

97 m2 van de vloer op volle grond is
vermoedelijk redelijk goed ge1'soleerd. Bij

vloeren op volle grond kunnen de

warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs

als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze

vloer voldoet echter nog niet aan de

energiedoelstelling.

Een vloer op volle grond isoleren

om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw

íunderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de aÍbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

Controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Plaats bukomende isolatie boven op de

vloer.

Overweeg bi.,;' een grondige renovatie om

bijkomende isolatie te plaatsen boven op

de vloer op volle grond.

€ 8 ooo*

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2Kl. Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (Ào = 0,040 W/(mKll of 7 cm gespoten PUR

of PIR (À, = 0,030 W/(mKll . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(enl maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 0,24 w/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

zo vermudt u koudebruggen.
. Nadien uw installatie voor ruimteverwarming

vervangen? overweeg dan nu al om vloervenivarming te
plaatsen.

. Denk bij de renovatie van uw vioer al aan de installaties

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingent

die u later nog wilt toevoegen.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

i Í,'leer informaiie or:er de prrjsindicatie,/in.ll u op Dagina 24.
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Technische Íiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

Vervang de (accumulerendel kachel{s} en € za 5oor / g 3s soo*
elektrische verwarming door een

lucht/water of bodem/water warmtepomp

of een condenserende ketel. Plaats een c zo soor
afgiftesysteem, bij voorkeur op lage

temperatuur.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement-

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een s-tal kwh/{m2jaar} hoger liggen dan mel een

warmtepomp.

BU de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

Warmte opwekken op een energie-efriciënte manier

BU uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke

werkingstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzie in een optimale centrale regeling, zoals

een kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere opties zi1'n een warmtenet of een

micro-warmte-krachtkoppel i n g.

Warmtepomp
Als uw woning al goed geisoleerd is en als u beschikt

over oppervlakteverwarming of voldoende grote

radiatoren, dan kunt u de plaatsing van een

warmtepomp overwegen. BU uw renovatie kunt u het

best kiezen voor een systeem met een

seizoensprestatiefactor (sPFl van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht,

water of bodeml op voldoende hoge temperatuur. 650lo à

80o/o VêÍl de energie die de warmtepomp levert, wordt
gewonnen uit de omgeving. zo verbruikt een

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze

minder COz uit dan een klassiek verwarmingssysteem.

Verwarming
.10006 van de woning wordt verwarmd met

een (accumulerendel kachel of eleKrisch

verwarmd.

+4OoC

''.\
warmtepomp

t? I
.i

I-

Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan

l00o/o omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde

rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebruik het best

zo veel mogelijk kunt beperken. overweeg daarom de combinatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie met

zonnecollectoren of de koppeling van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (=hybride warmtepompl.

Verbrandingsgassen

Uitstoot 2%

Recuperade 11%

verwarming

óótó
óó ,llllll

,llllll

werking condensatÍeketel

t l'leer informatie c'",er de prijsindicatie,/incjl u crp pagina 24.
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(M icro-lwarmte-krachtkoppelin g

Een (micro-lwarmte-krachtkoppeling is een toestel dat tegelijk elektriciteit en warmte opweK met één enkele ífossielel

brandstof. U kunt het best met een vakman bekijken of uw woning geschikt is voor dit soort toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekomst aan te leggen,

overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden te voorzien.

Denk vooruit!

. Hou bU de keuze van uw verwarmingstoestel altud rekening met de warmtevraag in de nog niet-venararmde ruimtes.

. Hou rekening met de impact van toekomstige renovatiewerken op het vermogen van uw verwarmingstoestel. Een

overgedimensioneerd veruvarmingstoestel staat heel vaak stil en moet even vaak weer opstarten. Dat is nadelig voor
het rendement en voor het milieu. Laat u daarom adviseren en kies voor een verwarmingsinstallatie met een vermogen

dat perfect op de behoeften van uw gerenoveerde woning is afgestemd.

Afgift,esysteem op lage temperatuur
BU uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zijn twee
gangbare systemen.

Radiatoren of convectoren op lage tempêratuur Vloer- of wandverwarming

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er BU vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40

hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed 'graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het op

met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden te warmen.

of meer. O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelukmatig over de

. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt. hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

o hoger ligt dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groter en nemen O
dus meer ruimte in. . Traag systeem waardoor uw woning maar geleideli.,l'k aan

opwarmt.

Denk vooruit!

. overweegt u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centraleverwarmingstoestel daarvoor
geschikt is.

. Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen boven op de vloer.
. Bent u van plan om wandvenryarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de muur. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bi1'plaatsen aan de binnenkant.
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Pas op!

. Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult u

minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekening mee als u een

verwarmingsoplossing kiest.

. Lêt op dat u dê kamerthermostaat niet plaatst tegen een buitengevel, naast een

verwarmingselement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw

verwarming werK dan niet goed.

Technische Íiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

tnstallaties met één opwekker

Laat u bustaan door
een architect, aannemer ot

vákman voor deskundlg
advies en een góede

.uitvoering van de werken.

Type verwarmlng

Aandêel'ln volumerl%l

Atntal

. Typeopwekker
rÉnérgiedmFêr

Soort opwekkeilsl

Bron/af$ft,emedlum

vermogen lkWt
geftrbèn termogen wrrc

tkwl
Aantal wooneenheden

Rendement

Rêferentiejaar fabricage

Labels

locetle

ongeï.attleèrde leldlngen lml
Ongei3oleerde combilus lml
Áantàl wooneenheden op

combilus

decentraal

elektriciteit

decentraal

hout

kachel

(v

79o/o

o

21Vo

Type afglfte

Regellng
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lnstallaties voor zonne-energie

zonnepanelen

Er z.1jn geen zonnepanelen aanwezig. Het dak is geschikt voor installaties op

zonne-energie. Overweeg de plaatsing van

zonnepanelen.

€ z soor

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig Het dak is geschikt voor installaties op

zonne-energie. overweeg de plaatsing van

een zonneboiler.

e to ooo*

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praKijk echter niet

alt!1'd mogel i1'k zij n.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.enerEiesoaren.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of Pv-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

BU de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

l

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelUke en westelil'ke

richting onder een hoek van 20o tot 600.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen met Sratis
zonnewarmte. Als de installatie voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte

voor ruimteverwarming voorzien. Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste

rendement behaall in de zomer. Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westeluke richting onder een hoek van 20o tot 60o.

3

4

* l'leer infoimatie over de prrlsindicatie vindt u cp pagina 2.1.
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen oí zonnecollectoren plaatst, goed is gei'soleerd. Als de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren. 1r r' 

"

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikl Probeer daarom eerst overbodig

elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.
. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer bii uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen

voor de plaatsing van zonnepanelen ofzonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Laat u bustaan door
een architect, aanneme'r OtË1,' ;;,iii

vakman voor deskundi'!.,j'*'* 
u"u

advies en een,goede ''J'l::i1f''S

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

ê

Sanitair warm water

Uw woning beschiK niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler,

Daarmee kunt u energie besparen.

t;É: - ':"'34|à. : trl

keuken en badkamer

individueel

neen

eleKriciteit
voorraadvat

.::;r ,.i.-.,, r1'

i; --:ii .. '.;

1501

aanwezig

gewone leidingen

>5m

Ventilatie

3,:g-?

g3fif'1 ',
Koeling & oververhitting

.A,
-Í l-

I

. Koellnslallatle
,.: :: ; 41l1y'eel:ln:.voluDe lmgl

Uw woning beschiK mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk

om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bU uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie

te besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing ofwarmteterugwinning.

Op dit moment heeft uw woning weinig kans op oververhitting. Nadat uw woning gei'soleerd is, wordt het echter

belangrijk om tijdens de zomer de warmte buiten te houden. Hou daarom bij de renovatie al rekening met eventueel

bijkomende buitenzonwering. Vermil'd het gebruik van de koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

geen

aanwezig

199
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Toel ichtin g p rijsi ndicaties
Deze toelichting beschrijft, hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De pruzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen

van uw aannemer.

ln de praktuk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(sl. Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet.

De berekening

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- oí
badkamerrenovatiel, worden niet in rekening gebracht.

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet.

Dê aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat; er is
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het is mogelijk dat de aannames niet van

toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ercoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelil'k dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met

vakmensen die in orde zUn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprijzen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van

goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 60lo btw. ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprus voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>,

Aspen lndex <2018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer informatie over de oriisberekeninsen vindt u oD www.enersiesoaren.be.

ln detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele pr[jsindicatie in rekening gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coórdinatiekosten;

. Werfinstallaties;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedeluke contexten;

. MoeilUke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;

. obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;

. Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed {want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijkl;

. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbesu

. Meerpruzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de

berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zun, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct Seplaatst ...

. lnbegrepen werken

Hellend dak . lndien aanwezig: verwiideren van dunne

oude isolatielaag en dampscherm

lsoleren aan de binnenkant . Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm
. Maken van aansluitingen met dakvensters

en dakkapellen

. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
lexclusief de afvoerenl

Hellend dak .

lsoleren aan de buitênkant

Plafond

Niet inbegrepen

. Afbraak en nieuwe plaatsinS van een

standaard afwerking

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. onderdak
. Dakbedekking

. Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizenl

. Aanpassingen aan gevelopeningen.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

. Binnenafwerking onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

Verwijderen van onderdak, dakbedekking en . Vergroten van de dakranduitsprong

dakgoten . BUkomende werken voor een goede

lndien aanwezig: verwijderen van oude aansluiting met reeds aanwezige

buitenisolatie en dampscherm muurisolatie of andere isolatielagen

Plaatsen van onderdak, dakbedekking (koudebruggen vermijdenl
(gemiddelde van dakpannen en kunstleienl

en dakgoten Er wordt aangenomen dat volgende elementen

plaatsen van nieuwe isolatie en kunnen behouden worden:

dampscherm ' Dakstructuur

Maken van aansluitingen met dakvensters, ' BinnenaíwerkinB

dakkapellen en andere dakvlakken ' Aan de binnenzijde reeds aanwezige

Afnemen en herplaatsen van bestaande isolatielagen met dampscherm

Pv-panelen of zonneboiler ' Regenwaterafvoerbuizen

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de aívoerenl

Een kraan of lastenlift

lsoleren bovenop het
plafond

{vb. zoldervloerl

Plafond

lsoleren in of onder het
plaÍond

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

. Aanpassingen aan deuren (inkorten),

trapgaten ofvalluiken
. Aanpassingen aan de

elektriciteitsbekabel i ng

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Afbraak en plaatsing van een standaard

afwerking (gipskartonplaten, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerkl
. Aanpassingen aan de plafondverlichting en

elektriciteitsbekabel i ng
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Vloeren op volle grond

Beglazing vervangen

Vensters vervangen

Dakvensters vervangen

. Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten

. AÍbraak van eventueel aanwezige

isolatielaag, isolerende mortel of uitvullaag
. Afbraak van dekvloer (chape) en eventueel

vochtscherm
. Afbraak van een funderingsplaat
. Afgraven van grond (25 cm diepl
. Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cml
. Plaatsen van vochtschermen en isolatie
. Plaatsen van een gewapende dekvloer

(chape)

. Plaatsen van een standaard vloerafwerking

inclusief plinten = gemiddelde van

. Keramische tegels {alle formatenl

. Parket (bamboe, beuk)

. Laminaat parket

. Wollen vast taput met ondertaput

. Lineoleum

. AÍbraak en plaatsing beglazing

. Ventilatieroosters bij een deel van de

vensters ltenzij mechanische ventilatie

aanwezig isl

. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip

venslers (gangbare maten en vormen,

gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVCI

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters (tenzi1' mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken

. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

Slasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafwerking

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hustoestel

. Afbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters
(gangbare maten en vormenl

. Plaatsen van een geisoleerde en luchtdichte

kader

. Aanwerken van de dakbedekking

. Aanwerken van de binnenafwerking

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig isl

. Een hUstoestel

. Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel

{gangbare maten en vormen, kunststofl met

isolerende opstand
. Aanwerken van de dakafdichting
. Aanwerken van de binnenafwerking
. Een hUstoestel

. Stabiliteitsonderzoek

. Plaatsen van gestabiliseerd zand

. Grondsanering

. verwUderen van ondergrondse massieven

. speciale funderingswerken
(onderschoei i ngen,..l

. Plaatsen van een uitvutlaag

. VerwUderen, vernieuwen of verplaatsen van

riolering, leidingen en kabels (o.a.

elektriciteit, sanitairl
. Afbraak en plaatsing van vloerverwarming

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafwerking

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Toeslag voor veiligheidsglas bij vensters in

gevels

o Toeslag voor biizondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen

Toeslag voor beglazing met specifieke

eigenschappen

zonwering of verduisterende screens

Koepels vervangen . Toeslag voor speciale afmetingen en vormen
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Deuren en panelen

vervangen

Verwarmingsinstallatie

Zonne-energie

Zonnepanelen en

zonneboiler

AÍbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde prijs van hout,

aluminium en PVCI

Herstellingen aan binnen- of
bu itenafiruerking, i nclusief deurkruk

Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

De volgende kosten zijn inbegrepen,

afhankelijk van wat (gedeeltelijkl aanwezig is

en wat niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die niet

energie-efficiënt zUn (vb. elektrische

vloerverwarming, kachel,

niet-condenserende ketel...l

. Plaatsen van een energie-efficiënt

verwarm ingstoestel (vb. warmtepomp,

condenserende ketell, inclusief de werken

die nodig zijn voor een goede werking

ervan

. Plaatsen van een nieuw afgift.esysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarming, inclusief regelsysteem (vb.

laagtem peratuu rrad iatoren /convectoren,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermostaat)
. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpassingen aan technieken en

leid ingdoorvoeren (elektriciteit, rioleringl
. lsoleren van ongeisoleerde leidingen
. Grondboring bU een bodem/water

warmtepomp

27 /27

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met

specifieke ei genschappen

. Toeslag voor versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

. Keuringen en inwerkingstellingskosten

. Herstellingen van afwerkingen (gevel,

binnenmuren en plafondsl

Er wordt aangenomen dat volgende elementen:

kunnen behouden worden:
. Energie-efficiënte verwarmingstoestellen
. Bestaand afgiftesysteem en leidingen

ln de pri1.s is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De pruzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een standaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.belzonnekaart.


