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Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het apparte^en؟. Op de sctiaal W0؛dt hẹt
energieverbmik van het appartement vergeleken met het eneigieverbruik van alle beaaande gebouwen met woonfunctie.
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Dekenstraat

1500 gemeente Halte
straat

ройпиттег

bus 6nummer 21

Detail van het energieverlies
zeer hooggem!ddeld hooglaagzeer laag

energieveriies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impart op het milieu
zeer hMggemiddeld htwgla^zeer laag

COz-emissie';امح

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
2. Plaate extra isolatie in tiet platte dak.

i Ver:ng٥deven::٢rngsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

biornasM Of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentsctiap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek
voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
Wftfw.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
1990

1990

bou^aar

bouwjaar veraarmlngsìnáallatíe

ا

aantal appartementen
butternd volume

bmikbare viMroppervlakte

243 mï

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* 13.Μ3 kWh82

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel; Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
In uw woning is er gewoon dubbel glas of driedubbel glas ổnder coating aanwezig. Venrang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating
door ЬоодгеПьетеПйд1а5. Energiezuinige beglazing heeft een u-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m؛K. Een energiezuinig venster (glas en
raamkader) heeft een u-waarde die kleiner is dan 2,5 W/m؛K. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van het
raamkader. Plaats bij venranging van vensters roosters voor de toevoer van venblabelu*t.

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het platte dak.
Het platte dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het platte dak plaateen is economie intere^nt. Een energiezuinig dak heeft

'  die kleiner Is d^n 0,4 W/m؛K. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van
de Isolatie zodat er geen condensatie kan ontetaan.

3. Maatr^el: Isolœr de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren by de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de Isolatie zodat er geen condensatie kan ontetaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de Installatie

4. Maatregel; Vervang de vewarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur ^n condenserende
ketel.

De verwarmingsketel is ouder dan twintig Jaar. Het rendement van een oude verwarmingsketel is 38% lager ؛an een
Condenserende ketel. Vereang de venvarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel. Plaats de
vewarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
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(*) Het karakterlsöeke jaarlijtee primaire energlevertruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals ааг؛да5^
StOokolie, steenkool) die gedureCde een Jaar nOdig Is voor de veraarming, de produrtie van wam water, de ventilatie ẹn de.koel.ing ٢an een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
l l̂Catìô van een gebouw. BIJ de berekening wordt uitg^aan van een ^andaafoklimaat en een standaardgebruik.
Het pnmaire enC^lWerbrulk dCukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordtdGor de gebouwinstallaties. Vo^r aard۶as_en
stOokolle is de omrekenfoctor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elekttiOteit is die fertor 2,5. Bij elektridtelt wordt niet allMn rekking
gCtWuden met de energie die vertreikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de prt^urtie^n bij het transport(ongeLr60٥/٥) Voor eén eenheid :^:■снёк bij degebriilker iS er ongeveer  دة keer zoveel energie nOdlg؟n de vom va؛ Steenk000ًاf
aardgas.
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Vrijtekeningsbeding
De meeste maatregelen dle opgenomen zijn op dit certiOcaat, zijn op dit moment kosteneffectìẹf.of ku^n^n dat.vío.rden binnen de

٧an hetcertifiraat. Mogelijk zijn een aantal maatdelen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uiwoenng geidIghetd^uUr het binnenra¡lle.u ọí he ่ t؛؛¿rEen nad  ¿то؛ behouden deverbetenng vande kwaliteit ;ท؛a^tuilende :аТгедеГеп nowlzakelijkvoor h
uitgewerttonderaoek oimaatwerkadvies dooreen installateur, aannemer of adviseur kan over het,voo٩aande uiteluitsel geven, o^lanksa^e؛die ontstaat als  d؛zora die aan d٥e vasKellil^ van dit :ค«31 Is bL, ten de орйе11&-niet aansprakdljk gesteld worden voor de schad

,geadviseerde maatregelen zonder nader ondwzoek of ondeskundig uitgevoerd worden
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