energ!eprestatlecertlflcaat
bestaand gebouw met woonfunctie
certmcaatnumme٢ 2012.303-.001.56447-.00000.4-5
st٢aat

Nln.ofeesteenweg

nummer

2.7

postnummer 1500

bus
gemeente Halle

gesloten bebouwing

type

؛

I

bestemm!ng eengezinswoning

- ؛.

softwareversie 1.3.3

-

berekend energ؛everbrulk (kWh/m»):

461

؛،4؛

Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de sctiaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunrtie.
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zeef energiezuinig
lage energiekosten

niet energiezuinig
hoge energiekosten

energiedeskundige
voornaam

K.enraad

straat

Zwaantje

postnummer 1755
land
België

achternaam Scheerllnck

erkenningscode ΕΡ07839
nummer 21
bus

gemeente Gooik

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid.
datum: 03-03-2012
handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met
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Detai. van het energieverlies
zeer !aag

!aag

energ!eved!es !angs muren, daken, v!oeren,
vensters en deuren

gem!dde!d

hoog

zeer hoog

hoog

zeer hoog

Ч

energ!evedles ٧ا3 de verwarm!ngs!nsta!!abe

Impart op het milieu
zeer laag

laag

gemiddeld

c٥2-emlssie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1.
2.
3.
4.
5.

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

.4

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieprodurtie
De liierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. 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 Energieagentsctiap: www.energiesparen.be.

Premies en fi scale aftrek
Voor bepaalde werkzaamtieden 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 installaties
bouwjaar

1995

bouwjaar verwarm!ngs!nsta!!afie

2010

aanta! appartementen
beschermd V0!ume
bru؛kbare v!oeroppero!akte

1093 1ฑ3
222 щг

karaktefist!ek jaar!!؛ks pr!ma!r energ!everbrulk*

102.478 kWh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1. Maatregel: Ve^ang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
In uw won!ng !s er gewoon dubbe! g!as of driedubbe! g!as zonder coating aanwezig. Venrang dubbe! glas of driedubbel glas zonder coating
door lioogrendementsglas. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m2K. Een energiezuinig venster (glas en
raamkader) tieeft een u-waarde die kleiner is dan 2,5 W/m2K. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van het
raamkader. Plaats bij veroanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het hellende dak.
Het hellende dak van uw woning is gei'soleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenzijde van de construrtie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak fieeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende gelSoleerd. Isoleer de vloer bij de uibvoering 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 heeft een tl-waarde van 0,4 W/m2K.

4. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij 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 ontstaan.

Aanbeve.ingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
5. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op ovewerhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.
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(*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik Is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een Jaar nodig is voor de venwarming, de produrtie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigensctiappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
installaties van een gebouw. BIJ de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energieverbruik drutt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruitt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en
stookolie is de omrekenfartor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die fartor 2,5. BIJ elektriciteit wordt niet alleen rekening
getiouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de produrtie en bij het transport
(ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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De meeste maatrege!en d!e opgenomen zijn op d!t certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de
geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn een aantal maatregelen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering
aanvullende maatregelen noodzakelijk voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort. Een nader
uitgewerkt onderzoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer of adviseur kan over het voorgaande uitsluitsel geven. Ondanks alle
zorg die aan de vaststelling van dit certificaat is besteed, kan de opsteller niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.
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