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Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

De energiescore op het energieprestatiecertlficaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppenzlakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/Jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één Jaar nodig is voor de
vewarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke Jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische Installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de produrtie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elettriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

23.582

Vrijtekenlngsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertihcaat zijn standaardaanbevelingen, die door de sodare gegenereerd worden op basis van de
Invoergegevens van de enetgiedeskundige volgens een door de Vlaamse overlieid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uibroerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uib/oering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, arcilitect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen, u vindt die onder
'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere flnanciële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbeve١ingen voor de verbetering van de verwarm؛ngslnste١١atle

Aanbeveling: venrang de elektrische verwarming.

De woning wordt voor 100,0 % elektrisch verwarmd. Elektrische verwarming is niet energiezuinig omdat bij de opwekking en het
transport van elektriciteit veel energie verioren gaat. Onderzoek de ve^anglng van de elektrische verwarming. Een energiezuinige
verwarmingsketel heeft een rendement van minstens 95%.

ي

Extra verbeteringen door mìlleovrìendeiyke energieproductie
Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer Informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag
De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt ectiter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie. ٥p de website www.energiesparen.be/energleprestatlecertificaat vindt u tips voor een goed
gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de Invoergegevens

te bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voowaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze

Invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De sodare gaat bij onbekende

invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertihcaat.

Resultaten

W/m2Kgemiddelde u-waarde van de gebouwschil 1,06kWh/m2Jaar260berekende energiescore

0,35gemiddeld installatierendementkWh/jaarkarakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 23.582

kgfjaar3.14190,60 C02-emisslebruikbare vloeroppervlakte

Algemene gegevens

тз/т^Ьinfiltratiedebiet06/12/2017datum plaatsbezoek
half zwaar/matig zwaarftermische massa1991referentiejaar bouw

niet-residentiële bestemming235,60 m3 geenbesctiermd volume

Gebouwschil - verliesoppervlakken

beglazing 3beglazing 2beglaasde of transparante delen beglazing
2,961,1511,49oppen/latte

buitenbuiten bultenbegrenzing
verticaalverticaal verticaalhelling

noord-oostnoord-westzuid-westoriëntatie

HR-glas 1HR-glas 1 HR-glas 1beglazing - type
metaal 2metaal 2metaal 2profiel - ^pe

neenzonwering neen neen

geen tJrofiel

houten profiel

profiel !n kunststof met än kamer of geen informatie over het aantal
kamers

profiel In kunststof met twee of meer kamers
metalen profiel niet thermisch ondertjtoken
metalen profiel thermisch onderbroken
aangrenzende onve^mrde mimte

gewone dubbele beglazing
dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden

drievoudig beglazing zonder coating

dubbel glas

dubbel glas ?

drievoudig glas 1

geen

hout

kunststof 1

kunsfetofz

meteal 1

meöal 2

drievoudig b^lazlng met coating

enkele glazing

hoogrendementsbeglazing (ver-)bouwjaar vóór 2000
hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later
polycarbonaat^aten (twee- of driewandig)
polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)

drievoudig glas 2

enkel glas

HR-glas 1

HRglasZ

polycartonaat 1

polycarbonaatz

aor

gevel 3gevel 1 gevel 2gevels
10,306,8948,07oppewiakte m:

buitenbuitenbegrenzing aar

muurtype 1muuftrpe 1 muurtype 1muur - type
onbekendluctitlaag - aanwezigheid onbekend neen ■لآ،■

jaisolatie - aanwezigheid neenJa
40 40isolatie - dikte mm

Ị EPSEPSisolatie - materiaal

0,038W/mK 0,038

2,130

isolatie - lambda

2,000isolatie - R-waarde TO NIMI

muur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm

aangrenzende onverwannde mimte
standaard (overige muren)
muur in isolerende snelbouw

muur in cellenbeton

muurtype 4muurtype 1

muurty^ 2

muurtype 3

aor
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Ruimteverwarming

decentraal venwarmingdecentrale venwarming
aandeel in het beschermd volume m3 235

elektrische venwarmingtype opwekker

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water Individueel warm water

keuken en badkamersysteem voor

gekoppeld aan neen

elektrisch voorraadvattype toestel
lOQI < volume <= 2001Ivolume voorraadvat

jaisolatie voorraadvat

gewone leidingleidingen
<= 5mlengte gewone leiding

Overige Installaties

Ventilatie

geen mechanische af- of aanvoertype ventilatie

КтеНпд
koelinstallatie neen
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