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Energiezuinig heid van de ge bouvrschil
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Energiezuin iU heid van de ve rwarm in gsinstallatie
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C0r-emissle

Karakteristie k j aarlij ks pri mair e nergieverbruik

karakterlstlek iaarlliks prlmalr energleverbrulk (kwh/iaar) 49.152

De energiescore op hel energieprestatiecertiÍlcaat wordt verkregen door het karakterlstleke iaarllikse prlmaire energieverbulk te delen door
de brulkbare vloeroppervlakte.

Het karakterlstleks jaarliikss primaire energleverbrulk (kWh/iaar) ls de hoeveelheid primalre energie dio gedurende ééniaar nodig ts voor de
veÍwarmlng, de aanmaak van sanltalr warm water, de ventllalle en de koellng van de wonlng. Eventuele biidragen van zonnehollers en
z0nnepanelen worden ln mindering gebÍacht.

Het wordt berekend 0p basls van een standaardkllmaat en een standaardgrbruik. Dlt betekent dat er alleen rekenlng wordt gehouden met de
karakteristleken van de woning en nlet met hel gebrulk van de wonlng. Het karakterlstleke jaarlijkse prlmaire energleverbrulk stemt daardooÍ
niet overeen met het werkelljke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbrulk van woningen o[, een objecleve manler te vêrgelliken.

Het prlmalre energleverbrulk drukt ult hoeveel energle uit Íossiele bÍandstoÍÍen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties' Voor elektrische installaties brengt dat een belangrlik bijkomend verschil tawee0 met het werkelljke energieverbruik
omdat er nlet alleen rekening wordt gehouden met de energle dle verbrullrt wordt ln de wonlng, maar ook met de enêrgle dle verloren gaat
bij de productle en het tÍansport van de elektriclteit. Voor één eenheld elektriciteit blj de gebrulker is 2,5 keer zoveel energie nc'dig in de
vorm van aardgas, stookolle oÍ steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen 0p het energieprestatiecertiflcaat ziin standaardaanbevelingen, die d00r de sottware gegen€íeerd worden op basls van de
lnvoergegevens van de energledeskundlge volgens een door de Vlaamse overheld vastgelegde werkwljze.

Mogeliik ziin een aantal standaardaanbevellngen praktisch nlet ultvoerbaar oÍ rislcovol. Soms ziin blj de uitvoering aanvullende aanbevellngen
nodlg 0m de kwaliteit van het blnnenmilleu oÍ het comÍort te behouden 0f te verbeteren. Verder onderzoek door een advlseur, aÍchltect,
lnstallateur 0Í aannemer ls in s0mmi0e gevallen verelst, De opsteller kan nlet aansprakeliik gesteld worclen voor de schade die 0ntstaat als de
06advisserde aanbevellngen zonder nader onderzoek of ondeskundig ultgsvoerd worden.

De energiedeskundlge kan blikomende opmerkingen oÍ aanbevelingen aan de standaardaanbevellngen toevoegen. U vlndt die gnder
'Aanbevellngen en opmerkingen van de energledeskundlge'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
lnformatle over energlewlnsten, subsidles of andere Ílnanciële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen v00r cle verbetering van de isolatie van het hellencle clak

Aanbeveling: als het hellende dak niet oÍ onvoldoende geïsoleerd is, plaals dan (bijkomende) isolatie.

Van 8,8 mz hellend dak ls de aanwezigheld van lsolaile onbekend.

Verder (destructieÍ) onderzoek naar de onbekende lnvoergegevens ls aan te raden, Als het hellende dak niet oÍ onvoldoende geisoleerd
is' zal het energieverbrulk van de wonlng verminderen door het hellende dak (bljkomend) te lsoleren, Een energlezulnig dak heeÍt een
U-waarde dle kleiner ls dan 0,4 W/mzK.

Aanbevelingen v00r de verbetering van de isolatie van het plafond

Aanbeveling: als het plafond niet oÍ 0nv0ldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijt<omende) isolatie.

Van 20,3 mz plaÍond ls de aanwezlgheld van isolatie onbekend,

Verder (destructleÍ) onderzoek naar de onbekende invoorgegevens is aan te raden. Als het plaÍond nlet of onvoldoende geisoleerd is, zal
het eneÍgieverbruik van de wonlng vermlnderen do0r het plaÍond (biikomend) tê lsoleren. Een energlezuinig plaÍond heeÍt een U-waarde
dle klelner is dan 0,4 W/mzK,

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: als het platle dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (biikomende) isolatie.

Van 19,0 m2 plat dak is de aanwezlgheld van isolafle onbekend.

Verder (destructieÍ) onderzoek naar de onbekende lnvoergegevens is aan te raden, AIs het platte dak nlet oÍ onvoldoende geïsoleerd ls,
zal het energleverbruik vermlnderen door het platte dak (bljkomend)te lsoleren. Een energiezulnlg dak heeÍt een U-waarde dle kleiner ls
dan 0,4 Wm2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing 0f transparante clelen

Aan beveling: plaats hoogre ndementsbeglazing,

De wonlng bevat 3,0 me dubbele beglazing. Het energleveÍbrulk zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door
hoogrendementsbe glazing,

De woning bevat 5,7 mz dubbele beglazing, waarvan niet kan worden vastgestold oÍ het hoogrendementsbeglazlng ls. Het
energleverbruik zal vermlnderen door gewone dubbele beglazlng te vervangsn door hoogrendementsbeglazlng,

Energlezulnlge beglazing heeÍt een U-waarde dle klelner ls dan 1,6 WmzK.

Aanbevelingen vo0r de verbetering van de isolatie van cle buitenmuren

Aanbeveling: als de buitenmuren niet oÍ onvoldoende geïsoleerd ziin, onderz0ek de mogeliikheid om de buitenmuren bij
de uitvoering van een grondige renovatie (biikomend) te isoleren,

Van 34,6 mz buitenmuur is de aanwezlgheid van lsolaÍie onbekend,

Verder (deskuctief) 0ndêrz0ek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolailemogellikheden ls aan te raden, Als de
bultenmuren niet oÍ onvoldoende gei'soleerd zijn, zal het eneÍgleverbrulk verminderen door de buitenmuren (blikomend) te isolêren. Een
energiezulnige bultenmuur heeÍt een U-waarde die kleiner ls dan 0,6 W/m2K,

Aanbevelingen v0or de verlletering van de isolatie van de vloer op v0ll€ grond

Aanbeveling: als de vloer niet oÍ onvoldoende geïsoleerd is, onderzoek de mogeliikheid 0m de vloer bij de uitvoering van
een grondige renovatie (bijkomend) te is0leren.

Van 50,6 m2 vloer is de aanwezigheid van isolafle onbekend,

Verder (destructieÍ) ond0rzoek naar de onbekende lnvoergegevens en eventuelê lsolatiemogellikheden ls aan te raden. Als de vloer op
volle grond nlet oÍ onvoldoende geisoleerd ls, zal het energieverbruik vermlnderen door de vloer (bijkomend) te isoleren. Een
energlezuinige vloer heeÍt een U.waarde dle klelner is dan 0,4 Wm2K.
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Extra ve rbeterin ge n door m ilie uvriendelii ke e nergie prod uctie
Alleen als de wonlng voldoende geïsoleerd is oÍ grondlge verbouwlngswerkzaamheden gepland zl,n, ls het zlnvol om heínieuwbare
energiebronnen oÍ warmtekrachtkoppellng in te zettên. Meer lnÍormatle over onder andere zonnepanelen, energle ult biomassa oÍ
warmtêpompen vlndt u op de webslte van hetVlaams Energleagentschap :www,energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag
De energlescorê sn het karakterisliake iaarllikse primalre energleverbrulk zijn berekend 0p basls van een standaardkllmaat en een
standaardgebruilt' Het werkellike energleverbrulk wordt êchtêr ook beïnvloed door de gebrulkers en de manier waarop wordt
0mgespr0ngen m€t eneÍgle.0p de websito www.energlesparen,be/energleprestatlecertlÍlcaat vlndt u gps vogr een goed
ge bru lkersgedrag.



lsolatio - R-waarde mrK/w

opps rvlakto m2 8,80 20,30 18,96
dak oÍ plaÍond - typ€ hollenddaktyps 1 platondtype 1 platdaktyD€ 1

sp0uw - aanwezlgheld onbsks nd on b€ kend 0n be ke nd
lochtlaag - aanwszighsid 0n be k6 nd 0nbe ke nd on be kond

lsolatie - aanwezlgh eld on bs ks nd 0nbok0 nd on be kend

certiÍlcaatnummeÍ

straat

postnummêÍ
bus

lnvoergegevens van de eneÍgiedeskundige

De volgende karakterlstleken van de woning ziin door de energledeskundlge in de software lngevoerd. De werkwljze om de invoerg€gevens
te bepalen, ls vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundlge mag zich enkel baseren op ziin vaststelllngen tiidens het
plaatsbezoek en op ev€ntu0le bewlisstukken, dle voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heett opgelegd. 0p basls van deze
lnvoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software 0aat bli onbekende
invoergegevens ult van aannamen, onder meeÍ 0p basls van het (ver)bouw- of Íabricageiaar.

Meer inÍormalle over de werkwiize, de bewlisstukken en de voorwaarden vlndt u 0p www.energlesparen,be/energieprestatlecerlÍicaat.

Resu ltate n

bsroksnde en sígiescors 640 kWh/m2jaar
kara kteíisti ok jaaÍlljks pÍimalÍ sr eÍglsverbruik 49.152 kWh/jaaí
bÍulkbaÍo vlosroppoÍvlakt€ 76,82 m2

Algemene gegevêns

datuÍn plaatsb€zosk 18t04t2018

reÍorsntlojaaÍ bouw on b sks nd

beschermd volume 241,A4 63

Ge bouwschil - verliesoppervlakken

d ken oÍ laÍonds hellend dak 1 aÍond 1 lat dak 1
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Groenstraat
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slandaard (ov€Ílge hellondo daken)

hollend dak h ri6t

standaard (ovorigo plattê dakon)

driovoudlg beglazlng mot coailng

onkolc beglazing

h00grondemontsbcolazing (vcr)bouwjaar vóór 2000

h00grondemêntsbeglazing (vcr)b0uwjaar ln A000 oÍ lator
p0lycaÍbonaalplatcn (twic. 0í dÍtewandt0)

polycarbonaatplaten (vlrr- oÍ mê0rwandl0)

bestaand gebouw met woonf unctie

nummer I

gemlddsld0 U-waard0 van de g0b0uwschil 3,08 Wm,K
go midd€ld installatlsÍondomont 0,51

C02-e missie 8.685 kgljaat

lnÍlltratlêd s blot m3/m2h

theímlscho massa halÍ zwaaílmatlg zwaaí

nlet-residentiále bestem mlng 008n

hellonddaklyp6 1

h6llcnddaklypo 2

platdaktypo 1

platdaktypo 2

plaÍondtypo 1

plaÍondtypo 2

a tn

g60n

houl

kunístot 1

kunístol 2

motaal I
molaal 2

a0Í

2be 3 be lazin 4

plat dek met c0nstruêtlc in collonboton

slandaaÍd (ovorlgo plaÍonds)

plalond m6t c0nstÍuctle ln coll0nb6t0n

be aasde oÍ tÍan ante delen be lazi 1

g6wonê dubbolo beglazlng

dubbelo bsglazlnq waaÍvan de opbouw nl0t vastg8stold kan wordon

driovoudlg boglazlng z0nd0r coathg

e la zin

dubbêl glas

dubbel glas ?

drlovoudlq glas 1

dÍiovoudig glas 2

onkel glas

HR-glas 1

HR-olas 2

polyceÍbonaat I
polycarbonaat 2

geon proÍlel

houton proÍi6l

pmÍ€l in kunststoÍ mÊl óón kamêr oÍ goen iníormaïo ovor het aantal
kamoÍs

profiol in kunslsloÍ mot tweo 0Í mo6í kamers

m6ta16n pr0Íiol niot lhormlsch ond0rbroken

m0tal6n proÍlel thormlsch ond0Íbroken

aangÍenzendc onvorwaÍmds rulmte

oppe rvlakto m2 3,00 1,52 4,95 0,76
beg renzing buit6 n buiten buit6n bulten
h slllng hoÍlzontaal 45 v6rticaal voítlcaal
orlëntatls zqid-wsst n ooÍd-oost zuid-wost
bsglazlng - bekende U-waardo W/m2K 3,í 00

begluing - type d ubb€l 0las dubbel glas ? dubbsl glas ? dubbel glas ?
protisl - type kunststoÍ 1 hout kunststol 2 hout
zonweÍing re6n n88n neen n€ 8n
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muurlypE 1

muurtypo 2

muurtype 3

VI en

vborlypo 1

a0r

g00n

hout

kunstsloÍ I
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evel 1

8Í

muurtypo 4

a0Í
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muur in collonbdton, brsder dan oÍ geliJk aan 23 0m

aangrenz€ndo onvorwarmde rulmto

vlocrtypo 2 vlo€Í mot construcilo in collenboton

e t1 deur 2

standaaÍd (ovorigo muÍon)

muur in isolorondo snolbouw

muur in ccllenbeton

standaard (oveÍlgo vl0oÍ60)

aangronzendo onvoruaÍmdo ÍulmlE

eurên oÍ anelen deur 1

gecn pÍoÍl6l

hooten pÍoÍtel

proficl ln kunstsloÍ mct één kemer oí ge€n tnÍormati8 ov6r h6t aantal
kamors

proliol ln kunstsloÍ mot tv,/06 0Í m06r kemers

mota16n prollel niêl thsrmtsch 0ndeÍbrokón

mclalÊn proÍiol ihormlsch Ondorbrokon

kunstst0Í 2

moteal I

nrotael 2

Ruimteverwarming

decentrale verwatmin d ntraal verwarmin
aande€l ln het b€sch€Ímd volume m3 179

typo opwskksÍ g askachsl
rsÍorsntisiaar Íabricage 201 1

label CE-ke urmerk

geen of onvolledige geen oÍ
verw rmi i nstallati e o nvo lle d verwarmin

Sanitair warm water

individ ueel sanitai individueel warm water 1

opps rvla kts m2 34,63

beg re nzing buit€n

muuÍ - typo muurty9e 1

spouw - aanw6zlghold onbeke nd

luchtlaag - aanwezlgheid on be ko nd

lsolatis - aanwszighoid onbs ksnd

oppsrvlakto n2 50,62

bs0 rs nzlng grond

vloeÍ - typo vlosrlyps 1

spouw - aanwozighsld on bsks nd

luchtlaag - aanwezigheid on be ke nd

lsolatis - aanwszigheld onbsks nd

oppsívlakts m2 2,09 0,66 1,20
beg re n zing b uiten buit€n b uitsn
dsur oÍ panoel - typ6 nist-metaal nlgt-mstaal ni6t-m€taal
pÍotiol - type kunststof 2 kunststoÍ 2 h out
spouw - aanwozlghold

ia
Iuchtlaag - aanwezlgheid n08n neen on bB ko nd
lsolatio - aanwezigh€ld ia ia on bBks nd
lsolatlo - dlkts mm 20 20

lsolatlo - matoÍiaal XPS XPS

aandssl ln het bsschermd volums
(Íictieve lnstallatle)

ms 62

systgsm voor keuken en badkamsÍ
gekoppeld aan n8 0n

typo toostsl gas dooístÍoom
leldln ga n gewons l€lding

longto gswon€ lsiding >5m

warm lllater
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0verige lnstallatles

Ventllatle
typo vontllatlo goon moch8nlschs al- of aanvosr

Koeli
koollnetallatls n 00n


