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bestaand gebouw met woonfunctie
z7certincaatnummer 20110211-00007603.3-00000005-1

Gaston Deruyverstraatstrast ٦ί
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busnummer

gemeente Slnt-Pleters-Leeuwpostnummer 1600

bestemm!ng eengezinswonïng

halfopen bebouwingtype

isoftwareversie 1.3.3

berekend energieverbruik (kWh/m2): ๒إ:تتلت١

ί
Het berekende energieverbruik ,5 een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met liet energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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rechtsvorm CVBA

voornaam alain

straat

postnummer 1780

België

Fr. Robbrec

land

firma JARCO KBO-nr. 0431627333

erkenningscode ΕΡ07291achternaam corthoutị

bushtsstraat nummer

gemeente Wemmel

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkeijkheid.
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handtekening:

11 februari 2021 ,Dit certificaat Is geldig tot en met
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Deta¡! van het energieverlies

hoog zeer hooglaag gemiddeldzeer laag

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

··!

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu
zeer hooggemiddeld tiooglaagzeer laag
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Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?

1. Isoleer het platte dak.
2. Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
3. Plaats extra isolatie in het hellende dak.
4. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
5. Isoleer de buitenmuren.
6. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteringen door milieuvriendel Jke energieproductie
De hierboven vermelde suggesties zyn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zgn, is het zinvol om
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer اnformatie over onder andere zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek

Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de ïnsta!!at!es

bouwjaar

bouwjaar ve™,armlngs؛nsta!!at!e

aantal appartementen
beschermd volume

bruikbare vloeroppenriakte

1951

2004

421 m3

142 ทใ2 karakteristiek jaarIJks primair energieverbruik 53.314 kWh

isolatieAanbeveJingen voor de verbetering van

1. Maatregel: Jsoleer het platte dak.
In uw woning is (een deel van) hst platte dak niet getSoleerd. Isoleer het platte dak. Het energieverbruik zal daardoor fors verminderen. Een
energiezuinig dak heeft een u-waarde die kleiner 5ا dan 0,4 W/m^K. Vergeet niet om aan de onderzjde van de isolatie een dampscherm aan
te brengen. Plaats de isolatie aan de bovenzjjde van de dragende constructie. Vermjd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen
condensatie kan ontstaan. Als er delen van het platte dak geïsoleerd zjn, die niet voldoen aan de voorgaande voorwaarde, is tiet aan te
bevelen extra isolatie te plaatsen.

2. Maatregel: Vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
In uw woning is er gewoon dubbel glas of driedubbel glas zonder coating aanwezig. Vervang dubbel glas оГ driedubbel glas zonder coating
door hoogrendemenlsglas. Energاezuinige beglazing heeft een u-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m^K. Een energiezuinig venster (glas en
taamkader) heeft een u-waarde die kleiner is dan 2,5 W/m؛K. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermاsche kwaliteiten van het
raamkader. Plaats bj vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

3, Maatregel: Plaats extra Isolatie in het hellende dak.
Het hellende dak van uw woning Is gesoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldendoer isoleren als
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt, Vermjd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0.4 W/m^K.

4. Maatregel; Isoleer de vloer bال de uitvoering van een grondige renovatie,
□e vloer van uw woning is niet of onvoldoende geïsoleerd. Isoleer de vloer bjj de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie. Een energiezuinige vloer tieeft een u-waarde van 0,4 W/m؛K,
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5. Maatregel; Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren b|j de uitvoering van een grondige renovatie b٧
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.
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ì: Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

iếấỀỂẵ.'

(٠) Hel karakteristiekejaarl٧kse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende eenjaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermiscfie isolatie en luchtdichttieid) en de
installaties van een gebouw. B|j de betekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstalla ties. Voor aardgas en
stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gel|jk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. B٧ elektriciteit wordt niet alleen rekening
gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloten gaat bال de productie en bال het transport
(ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bjj de gebruiker ¡5 er ongeveer 2,5 keet zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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Aanbeveflngen voor koe!jng

6. Maatrege!: p!aats zonwedng aan de bu!tenzjde van de vensters a!s deze nog n!et aanwezاg is. ,
In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzjde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of westzjde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is. om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermjden.
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Vrjtekenlngsbeding

1.1 De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, гЦп op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen .de
n ؛إ  bg de u'ltvoeringالelen ргЭкЬзсЬ niet uitvoerbaar Gf risicovol. Soms z؛jn een aantal ¡maatre؛geldigheidsduur van het certificaat. Mogelgk z

16น ๙ hefcomfort. Een.rTader I ؛ท؛؛ท^٢^^1 ؛ ท de kwaliteit٧van؛aanvulle^Se :ааТгедеГеп nood"zakelgk٥voor ^Сг^Ь^Ь^и^еП^е verlTeteringies door een installateur, aannemer of adviseur kan over het voorgaande uitsluitsel geven. Ondanks alle؛uitgewerkt onderzoek of maalwerkad
جgrةdie٢aaاsًدجedلا5tالاling^جandit^c^'tltcaat is b^s't^ed,؛^рОقخ٢::ة 11ег п1еГaa^^piak^jkgesteldWOrdn voorde s'ch^dedie ontstaat als de؛ اً 
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