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bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20180515-0002058681-1

Edingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Halle

straat nummer 681 bus

Energiezuinigheid van de gebouwschil

n!et energاezuاnاgenergاezuاnاg

gemiddelde U-waarde ٧an de gebouwschll

Energiezuinigheid van de verwarmingslnstallatie

energiezuinig niet energiezuinig

آل
gemiddeld installatierendement

SS

Impart op het milieu

hoge milieu-impartlage milieu-impact

co.-emissie
2

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteriäiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

De energiescore op tiet energieprestatiecertificaat wordt verkregen door tiet karakteristieke Jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppenrlakte.

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

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

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brand^offen (aardgas, stookolie of йеепкоо!) gebruitt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elettrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verscliil teweeg met tiet 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 bansport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

79.264

٧rljtekeningsbeding
De aanbevelingen op tiet energieprestabecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de sodare gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uibraerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uihraering aanvullende aantevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, arctlitect,
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 stendaardaanbevelingen toevoegen, u vindt die onder
'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten en subsidies v٠٠r energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.te
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bestaand gebouw met woontuncbe

certifìcaatnummer 20180515-0002058681-1

Edingensesteenweg

1502 gemeente Halle

straat

postnummer

nummer 681 bus

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het plafond

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie In het plafond.

53,2 m2 plafond is niet geïsoleerd.

Door het plafond (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een u-waarde die kleiner is

dan 0,4W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie In het platte dak.

13,2 m2 plat dak is niet geïsoleerd.

Door tiet platte dak (bijkomend) te isoleren, zal tiet energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak tieeft een u-waarde die kleiner is

danO,4W/m2K.

ا

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aaniwveling: plaats hoogrendementsb^lazing.

De woning bevat 5,3 m2 enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door het enkel glas te venrangen door
hoogrendementebeglazing.
De woning bevat 10,4 m2 dubbele beglazing. Het energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vereangen door
hoogrendementebeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: plaate (extra) Isolatie in de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie.

24,6 m2 buitenmuur is niet geïsoleerd.

Door de buitenmuren bij de uib/oering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onde^oek naar de isolabemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur tieeft een U-waarde die kleiner is
dan 0,6W/m2K.

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij
de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 87,0 m2 buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destrurtief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventtjele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m2K.

Aanbeve.lngen v٠٠r de verbetering van de isolatie van de vloer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmde ruimte

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de vloer.

25,9 m2 vloer is niet gelSoleerd.

Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik
verminderen. Een energiezuinige vloer tieeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

s

:ب

i

I

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

Aanbeveling: plaate (extra) Isolatie in de vloer bij de ulWoering van een grondige renovatie.

51,5 m2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer op volle grond bij de uitvoering van een grondige renovabe (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vloer tieeft een u-waarde die kleiner is dan 0,4
W/m2K.
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bestaand gebouw met woonfunctie

cert!ficaatnummer 2.180515-0.02058681-1

Edingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Halle

^raat nummer 681 bus

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmlngslnstallatle

Aanbeveling: venrang de weinig energiezuinige vemarmingsketel.

100,0 % van de woning wordt venwarmd door een we!n،g energiezuinige verwarmingsketel. Ve^ang de vewarmingsketel door een
energiezuinige vewarmingsin^allatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige venwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95%.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbeveling: isoleer het voorraadvat voor warm water.

m

و

I

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieprodurtie
Alleen als de woning voldoende gei'soleerd is of grondige vertouwingswerkzaamheden 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 tiet Vlaams Energieagentechap : www.energiesparen.te

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. Op de weteite www.energiesparen.be/energieprestatlecertlficaat vindt u bps voor een goed
gebruikersgedrag.
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energ!eprestatlecertlfìcaat
bestaand gebouw met woonfunctie

cert!ficaatnummer 2018.515-0002058681-1

Edingensesteenweg

681 bus

po^ummer 1502 gemeente Halle

straat

nummer
.١

r
1

ا

١؛

ا -ás

bestemming eengezinswoning

halfopen bebouwingtype

Isoftwarevers!e

berekende energiescore (kWh/m2jaar):
9.17.4 *

614 1'
؟؛؛٠;:::'٠؛■ 

ضغاً
I

De energ؛escore laat toe om de energiezuin؛ghe!d van woningen te vergelijken.

614
kWh/mJaar

iii!ü -ا

350 400 450 500 550 600 650 7000 50 100 150 200 250 300
nituwbuuw

nietenegiezuinig

veel besparingsmogelljkheden

energiezuinig

weinig besparingsmogelijkheden

energiedeskundige
voornaam PETER

Meenweg

postnummer 1600

België

^raat

land

erkenningscode ETO6888achternaam VAN STEVENS

busnummer 166

gemeente Sint-Pietere-Leeuw

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: 15-05-2018

liandtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 15 mei 2028
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bestaand gebouw met woonfunctie

cerüficaatnummer 2.18.515-0002058681-1

EtJingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Malle

straat nummer 681 bus

Energlezu؛n؛gheld van de gebouwsch؛؛

eทergاezuاทاg nietenerg!ezu!n!g

gem!ddelde u-waarde ٧an de gebouwsch!!
I
ếì

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

n!etenerglezu!n!genergiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impart op het milieu

hoge milieu-impactlage milieu-impart

CO١-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteri^ek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

De energiescore op het energieprestabecertiflcaat wordt verkregen door het karatterisbeke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppen/lakte.

Het karakterioieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelfieid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
venwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de venblabe 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 geflouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakterisbeke iaariijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objecbeve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of йеепкоо!) gebruitt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elettrische installabes brengt dat een belangrijk bijkomend versctiil 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 elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

79.264

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestebecertiflcaat zijn standaardaanbevelingen, die door de sodare g^enereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen prakbsch niet ulbroerbaar of risiồvol. Soms zijn bij de uitering aanvullende aantevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of tiet comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, arctiitert,
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 financiële voordelen vindt u op www.energlesparen.be
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bestaand gebouw met woontuncbe

certificaatnummer 20180515-0002058681-1

Edingensesteenweg

1502 gemeente Halle

straat

po^ummer

nummer 681 bus

Aanbeve!!ngen voor de verbetering van de ïso!at!e van het plafond

Aan^veling: plaats (extra) isolatie in het plafond.

53,2 ทา2 plafond is niet geïsoleerd.

Door het plafond (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een u-waarde die kleiner is

dan 0,4W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: plaats (extra) Isolatie in het platte dak.

13,2 m2 plat dak is niet geïsoleerd.

Door tiet platte dak (bijkomend) te isoleren, zal tiet energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een u-waarde die kleiner is

dan 0,4W/m2K.

؛

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing.

De woning bevat 5,3 m2 enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door tiet enkel glas te vewangen door
tioogrendementsbeglazing.
De woning bevat 10,4 m2 dubbele beglazing. Het energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te ve^angen door
tioogrendementsbeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbeterlnţ, van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: plaats (extra) Isolatie in de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie.

24,6 щ2 buitenmuur is niet geïsoleerd. ة
Door de buitenmuren bij de uibraering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. ؛؛؛؛؛
Voorafgaand onde^oek naar de isolattemogelijktieden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een u-waarde die kleiner is I
danO,6W/m2K.

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij
de uittroering van een grondige renovatie (bijkomend) te Isoleren.

Van 87,0 m2 buitenmuur is de aanwezigtieid van Isolabe onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolafiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende ge'isoleerd zijn, zal tiet energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m2K.

Iض;

I

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

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de vloer.

25,9 m2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal tiet energieverbruik
verminderen. Een energiezuinige vloer heeft 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 (ertra) isolatie in de vloer bIJ de ulWoering van een grondige renovatie.

51,5 m2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer op volle grond bij de ulboering van een grondige renovafie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbniik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijktieden is aan te raden. Een energiezuinige vloer tieeft een u-waarde die kleiner is dan 0,4
W/m2K.
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bestaand gebouw met woonfunctie

cert!flcaatnummer 2018.515-0.02058681-1

Edingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Halle

straat busnummer 681

Aanbeve.Ingen ٧٠٠٢ de verbetering van de verwarm؛ngslnsta؛latle

Aanbeveling: venrang de weinig energiezuinige vemarmingsketel.

100,0 % van de woning wordt vewarmd door een weinig energiezuinige vewarmingsketel. ٧e^ang de vewarmingsketel door een
energiezuinige vewarm!ngs!nstallatie zoals een condensabeketel. Een energiezuinige venvarmingsketel fieeft een rendement van
minstens 95%.

Aanbeve.ingen voor sanitair warm water

Aanbeveling: isoleer het voorraadvat voor warm water.

B؛؛:

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieprodurtle
Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige vertouwingswerkzaamheden gepland zijn, is tiet zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekractitkoppeling 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 stendaardklimaat en een
stendaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beinvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie. Op de website www.energlesparen.be/energleprestatlecertiflcaat vindt u flps voor een goed
gebrtJikersgedrag.
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bestaand gebouw met woonfunctie

certíficaatnumme٢ 2٠18٠515-0٠02058681-]

Edlngensesteenweg

po^ummer 1502 gemeente Ha!le

straat busnummer 681

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 ovefteid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tydens tiet
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voonwaarden die de Vlaamse overtieid heeft opgelegd. Op basis van deze
Invoergegevens terekent de software de energlescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De sodare gaat bij onbekende
invœrgegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (verjbouw- otftbricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de tewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.te/energieprestatiecertifiraat.

Resultaten

gsmاddeاde u-waarde van de gebduwschil 2,42 W/m2K614 kWh/m2jaarterekende energiescore

gemldde!d !nstalladerendement 0,54karakterisdek jaariijks primair energ؛evertinj!k 79.264 kWh/jaar
20.637 kg/jaarbruikbare vloerop^wlakte 129,10 m2 cn7-omiggio

Algemene gegevens

m3/m2h14/05/2018 infiltra tiedebietdatum plaatstezoek

half zwaar/mabg zwaar1958 thermische massareferentiejaar teuw

401,79 niet-residentieie testemm!ngteschermd volume geen

Gebouwschil - verliesoppervlakken

daken .f plafonds
isolatie - R-waatde k

platdakplafond
I

/wm؛ Ο,ΟΜ 0,000

53,23 13,24op^wlakte
I.plafondtype 1 platdaktype 1dak of plafond-h,pe

luchdaag - aanwezigheid JaJa

isolatie - aanwezigheid neen neen

platdaktype 2
plafondtype 1
pla-^2

plat dak met COTSductie in cellaitetCTi
stendaard (twerige plafonds,

plafond met istrudle In œllaitetCTi

stendaard (medge hellende daken)
hellaidtekinriet

standaafo (overige platte daken)

heltoddaktype 1

hellenddalttypez
platdaktype 1

I

glazing beglazing 5glazing 2 beglazing 3beglaasde of transparante delen
opi^rvlakte

beglazing.
3,764,23 2,2410,98 3,

buitenbuiten buitenbuiten buitenbegrenzing
Iverticaalverticaal veidcaal verticaalhorizontaalhelling

zuid zuidnoord noordoriëntatie

enkel glasdubtel glas dubbel glas dubtel glaspolycartjonaat 1beglazing - tyi»
meteal 1 tioutmetaal 2 metaal 1profiel - tyte geen

jaJa jaJazonwering næn

^lazingG glazing 7^laa^e offoans^-
0,23 1,33oppeivlakte

buitenbegrenzing aor

verticaal verticaalhelling
westoriëntatie

enkel glas enkel glasteglazing - type
hout houtprofiel

zonwering neen neen

geen profiel
houten profiel
profiel In kunrtstof met  لد karna of gœn intomade ma tiet aantal
катете

profiel in kunststof met hvee ๙ meer kamas

metalen profiel niet ttiemiiah ondab^en

metalen profiel ttiennlKh ondertyoken

aangrenzende onvemarmde rolmte

dubteglas

dubteglas?

drimaidig glas 1

gewone duttele glazing

dubtee glaring waanran de ̂ Jteuw niet vartgesteld kan wofoen

geen

hout

kunststof 1drievaidig glazing ZOTdacOTting

kunststof 2

maaal 1

metaal 2

drtevaidig glas 2

enkel glas

HRglas 1

HRglas2

fMlyca^naat 1

^yca^naat 2

drievCTjdIg glazing metcoabng

enkele glazing

hoogrendementsbeglazlng (vajteuwjaar vddr 2000

[^ycartMnaatựata (twee¡ of drieiwandlg)
[»lyca^aatplatai (vier- of m٠wandig)
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bestaand gebouw met woontunct!e

ce^caatnummer 2٠180515-0002٠58681-^

Edingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Halle

straat busnummer 681

gevels gevel gevel 2 gevel 3
oppervlakte กใ2 86,96 29,60 11,40

tegrenzitig buiten buiten aor

muur - type muurty^ 1 muurtype 1 muurtype 1

luchtlaag - aanwezigheid ja ja neen

Isolatie - aanwezigtieid onbekend neen neen

standaard (mertge тигет)
muur in iœlerei^e sntìtouw

muur incEllentóon

muurtype 1

muu^2
muurtyj^3

muurtype4 muur ؛ก cdlenbeton, - dan ٠۶ geJljk aan 23 cm

aangrenzende on٧ewarmde ruimte

vloeren vloer vloer 2

oppenriakte mi 51,46 25,88

begrenzing grond kelder

vloer - type vloertype 1 vloe^ 1

luctitlaag - aanwezigheid neen neen

isolabe - aanwezigheid neen neen

vloertypel standaard (overige vlœten)
aangrenzende onverwarmde nrimte

vlœrty^2 vit» met construrtle In re llen tMton

deuren of panelen
oppervlakte

deur deur 2

m؛ 2,13 1,26

begrenzing buiten aor

deur of paneel - type metaal niet-metaal

profiel - type metaal 2 tiout

luchtlaag - aanwezigheid ja neen

isolatie - aanwezigtieid onbekend neen

gœn profiel

hmrtai profiel
piOel in kun^stof met één kamer of gren Infomatle over tiet aantal
kanrers

kunststof 2

-11

mreaal 2

profiel in kun^tof met twre ๙ n^r kamres
mrealen profiel niề themilæti onderbr^en
mrealen profiel ttiemiiaii ondrebrt*en

gren

lireit

kunststof 1

ệ Ruimtevenwarming1؛
individuele centrale vewarming
aandeel in tiet teschetmd volume

individueel venwarming
m3 402

type opwekker stookolieketel

ty^ ketel niet condenserend

regeling watertemperatuur ketel kamerthermortaat

stookinrichting buiten teschemid volume

referentiejaar fabricage onbekend

ongeïsoleerde leidingen 0m<=lengte<=2m

type afgifte radlatoren/convertoren

pompregeling onbekend

meest voorkomende radiátorranen manuele radiatorkranen

kameilhemostaat la

buitenvoeler neen

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water individueel warm water 2

keuken^йеет vOTr badkamer

gekoppeld aan Ja, individueel venvaming 1neen

ty^ toestel elektrisch vairraadvat nirt combi (los vwmaadvat)
volume voortaadvat I КеикепЬо11ег<=151 <=1001

isolatie voorraadvat Janeen

leidingen gewone leiding gewone leiding

lengte gewone leiding <= Sm > 5m
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bestaand gebouw met woonfunct!e

certficaatnummer 2٠18٠515-٠٠02٠58681-]

Edingensesteenweg

postnummer 1502 gemeente Halle

straat nummer 681 bus

Overige installaties

Ventilatie

type venö!atíe geen mechanische af- of aanvoer

Koeling
koelinstallatie neen
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