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energ!eprestat!ecert!fìcaat bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20141127-0001709601-00000003-3

Pierre Walklersstraat

postnummer 1600 gemeente Sint-Pieters-leeuw

straat nummer 53 bus 1

Energiezuinigheid -van de gebouwsdiH

niet energiezuinigenergiezuinig

gemiddelde u-waarde van de gebouwschil

ا

1

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig
>٩,

niet energiezuinig ة؛

gemiddeld instellatierendement

Impact op het milieu

hoge milieu-impartlage milieu-impact

C0 2-emissie ١؛

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

17.568karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

De energiescore op tiet energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppervlakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één Jaar nodig is voor de
verwarming, 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 stendaardklimaat 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 karakterisfieke 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 tioeveel 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 getlouden 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 elektriciteit bij de gebruiker ¡S 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of Steenkool.

Vrijtekeningsbedlng
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen prakfisch niet ulftoerbaar of risico-vol. Soms zijn bij de uiftoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te betlouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gebeld worden voor de schade die ontetaat 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 fi nanciële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeve.lng: plaats (еЛга) isolatie in

24,1 m2 buitenmuur is niet geiSoleerd.

Door de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden Is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die
kleiner is dan ٥,6 W/m2K.

buitenmuren blJ de uibroering van een grondige renovatie

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmde ruimte

Aanbeveling: plaate (extra) isolatie in de vloer

31,0 ทา2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik

verminderen. Een energiezuinige vloer lieeft een u-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de Isolatie van de vloer op volle grond

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie

5,6 ทใ2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer op volle grond bij de ulbrøering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik

verminderen. Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden  is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde

die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatle

Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige venvarmingsketel

100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een

energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensafieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95%.

ا

..إ ؛ Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

؛ ؛  Alleen als de woning voldoende gelSoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare ئ
دي:  energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of K
i warmtepompen vindt u op de website van tiet Vlaams Energieagentechap : www.energlesparen.be и

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 echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen
met energie. Op de website www.energlesparen.be/energieprestetlecertficaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energledeskundige

De vo.gende karakter!stieken van de won!ng zijn door de energ!edeskundige in de software !ngevoerd. De werkwjze om de invoergegevens te
bepa!en, ¡S vastge!egd door de v!aamse overhe؛d. De energ!edeskundige mag zich enkeا baseren op z!Jn vaststeاا ¡ngen bjdens het
p!aatsbezoek en op eventue!e bewhsstukken, d!e vo!doen aan de voorwaarden die de v!aamse overhe؛d heeft opge!egd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van tiet (ver)bouw- ot fabricagejaar.

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

Resultaten

gemiddelde 1ل-waarde van de gebouwchil 2,46 W/m2kberekende energiescore 477 kWh/m2Jaar

0,57karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 17.568 kWh/Jaar gemiddeld installatierendement
3.535 kg/JaarCOZ^missiebruikbare vloeroppewlakte 37 m2

Algemene gegevens

m3/m2hinOltratiedebietdatum plaatsbezoek 12/11/2014

half zwaar/mabg zwaar1940 ttiermische massabouwjaar
107 m3 niet residentiële bestemmingbeschermd volume neen

Gebouwschil - verliesoppervlakken

beglazing beglazing 2beglazing of transparante delen
oppervlakte m2 2,08 0,74

buiten bultenbegrenzing
verticaalhelling verticaal

westoriëntatie oost

HR-glas 1 enkel glasbeglazing-bOS
kunstetof 2 houtprofiel - type

ja neenzonwering

geen praflel
houten profiel
profiel in kunstetof met één kamer of geen Informatie over het aantal
kamere

profiel in kunststof met twee of meer kamers
metalen profiel nietttermisch onderbraken
metalen profiel thermlscti onderbroken
aangrenzende onverwarmde ruimte

dubtel glas
dubtel glas?

drievoudig glas 1

drievoudig glas 2
enkel glas

HRglas 1

HRglasZ
[»lycartonaat 1
^lycartonaat 2

gewone dubWe glazing
dubtele beglazing waanran de optrøuw niet vastgesteld kan worden

drievoudig teglazing zonder coating
drievoudig !^glazing met coating
enkele glazing
hœgrendementsbeglazing (verjtouwiaar vær 2000
hœgrendementsteglazing (verjtouwjaar in 2000 of later
^lycarlMnaatplaten (twee- of drlewandlgj
polycartonaatplaten (vier- of meemandig)

geen

hout

kunststof 1

kunststof 2

metaal 1

metaal 2

aor

gevelgevels
24,12oppervlakte m2

begrenzing buiten

muuftrpe 1muur-brpe

spouw - aanwezigtieid neen

isolatie - aanwezigheid neen

muur breder dan of gelijk aan 10 cm in cellenteton of massief hout

muur met een dragende *ru٥ur in cellentMton, breder dan of gelijk
aan 23 cm

aangrenzende onverwamrde ruimte

standaard (overige muren)

muur bræer dan of gelijk aan 30 cm In baksteen, snelbouwsteen of

geëxpandeerde ЬйопЫоккеп, vtxrrzlen van een buitenafwerking
muur in isolerende sneltouw (maximale lamMa 0,35W/mK)

muurty^ri

muur^^ 5

muurtype 1

muurb,^ 2

muurty^ 3

vloer vloer 2vloeren

31,00oppewlakte m2 5,60
kelderbegrenzing grond

vloer - type vloeftrpe 1 vloeftrpe 1

spouw - aanwezigheid neen neen
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]í isolatie - aanwezigheid
vloe^l stan

٥ I 1 I Ineen neen

daard (overige vloeren)
aangrenzende onvenwarmde ruimte

v!oe^2 vloer met constructie in cellenteton

deuren of panelen deur

oppervlakte 1,78

begrenzing buiten

deur of paneel - type niet-metaal

profiel - type hout

spouw - aanwezigheid neen

isolabe - aanwezigheid neen

geen profiel
houten profiel

profiel In kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal
kamers

kunststof 2

metaal 1

metaal 2

profiel in kunststof met twee of meer kamers
metalen profiel niề thermisch onderbroken
metalen profiel thermisch onderbroken

geen

hout

kunstetof 1

Ruimtevenwarmlng

individuele centrale verwarming individuele verwarming
aandeel in het beschermd volume m3 107

^pe opwekker gasketel

niet condenserend opentype ketel

reeling watertemperahjur ketel ketelbiemiosteat

binnen beschemd volumestookinrichting

fabricagejaar 2012

label HR+

ongeïsoleerde leidingen Om <= lengte <= 2m

radlatoren/convertorentype afgifte

pompregeling Ja
manuele radiatorkranenmeest voorkomende radiato^ranen

kamerttiemosteat Ja

buitenvoeler neen

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water

keuken en badkamersysteem voor

Ja, Individuele verwarming 1gekoppeld aan rulmtevenwamiing
combitype toestel1؛،;

gewone leidingleidingen
<=5 mlengte gewone leiding

Ventilatie en koeling

geen mectianische af- of toevoertype venblatie
koelinstallabe 50%) neen
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