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De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.
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Beersel

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.
datum: 12-12-2016
handtekening:

Dit certificaat !s geldig tot en met 12 december 2026

pagina 1 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie
certficaatìummer 20161212-0001918098-1
straat

Louis Vanbeverenstraat

postnummer

1500

nummer 74

bus

gemeente Halle

Energiezuinigheid van de gebouwschil
energiezuinig

niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil
ỷ' ì

،

I

Energiezuinigheid van de verwarmlngsinstallatle
energiezuinig

niet energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impart op het milieu
lage milieu-impart

hoge milieu-impact

CO١-emissie

Karakteristiek Jaarlijks primair energieverbruik
57.860

karakteristiek jaarlijks primair energieverbmik (kWh/jaar)

De energiescore op tiet energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppervlakte.
Het karakteristieke jaarlijks primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveeltieid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
veraarming, 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 standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt getlouden met de
karakteristieken van de woning en niet met tiet gebruik van de woning. Het karakteristieke Jaarlijkse primaire energieverbruik ^emt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om tiet energieverbruik van woningen op een objertieve 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 productie en het transport van de elekfriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op tiet energiepresta tlecertiticaat 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 uihrøerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uiti^oering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te tehouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architert,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadvi^erde 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 energledeskundige'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewln^en, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op -.energiesparen.be
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Aanbeveاأngen ٧٠٠٢ de verbetering van de isolatie van het platte dak
Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in het platte dak.
82,7 m2 plat dak is onvoldoende geiSoleerd.
Door het platte dak (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een u-waarde die kleiner is
danO,4W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen
Aanbeveling: plaate hoogrendementsbeglazing.
De woning bevat 62,8 m ؛dubbele beglazing, waarvan niet kan worden vastgesteld of het hoogrendementsbeglazing is. Het
energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door hoogrendementsbeglazing.
Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner Is dan 1,6 W/m2K.

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.
67,3 m ؛vloer Is onvoldoende ge'rSoleerd.
Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik
verminderen. Een energiezuinige vloer heeft een u-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m؛K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de veraarmingsinstallatie
Aanbeveling; vereang de weinig energiezuinige venwarmingsketel.
100,0 ٥/٥ van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een
energiezuinige verwarmirigsinstallatie zoals een condensabeketel . Een energiezuinige venvarmingsketel lieeft een rendement van
minstens 95.7ο.

Aanbevelingen voor de koelinstallatae
Aanbeveling: vermijd het gebruik van de koelinstallatie.
In de woning is een koelinstallatie aanwezig. Plaate zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost- of westzijde of
ondereoek alternatieven om op een energiezuinige manier ovenrerhiWng in de zomer te vermijden.

ầ
Ę
ï

Aanbevelingen of opmerkingen van de energledeskundige
Het bouwjaar vermeld op het certificaat is het jaar van het officieel einde van tiet bouwproces volgens de gegevens van tiet kadaster min
drie Jaar = basis reglementering waaraan de woning moet voldoen.

iẵ
I
Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieprodurtie
Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekractitkoppellng in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagent^hap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikeregedrag
De energiekere en het karakterisbeke jaarlijkk 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. ٥p de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertlficaat vindt u tips voor een goed
gebrulkersgedrag.
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Invoergegevens van de energledeskundige
De vo!gende karakteristieken van de won!ng zijn door de energ!edeskund!ge in de software ؛ngevoerd. De werkwjze om de اnvoergegevens
te bepa!en, is vastge!egd door de v!aamse 0verheاd. De energ!edeskund؛ge mag z!ch enke! baseren op zijn vasteteiingen tijdens (iet
plaatsbezoek en op eventue(e bewijsstilkken, die vo(doen aan de voowaarden die de Vlaamse overheid lieeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energlescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De sodare gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.
Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voonwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energleprestatiecertificaat.
Resultaten
572

berekende energiescore

kWh/m2Jaar

karatoristiek Jaarl!Jks pr!mair energ!everbmik

57.860

kWh/jaar

bruikbare vloemppewiakte

101,17

m2

gemiddelde u-waarde van de gebouwschil

1,32

gemiddeld !ntallatierendement

0,61

W/m2K

10.871

C02-emissie

kg/Jaar

Algemene gegevens
infiltratiedebiet

30/11/2016

datum plaatstezoek

1971

bouwjaar
beschemid volume

m5/m2(i
zwaar

themische massa
m3

326,37

geen

niet-residentiële bestemming

Gebouwschil - verliesoppenriakken

-

daken of plafonds
¡solatìe - R-waarde

m2K/w
m2

oppervlakte
dak of plafond-type

82,69
platdaktype 1
onbekend

spouw - aanwezigheid

Ja

!solatìe - aanwezigheid
mm

isolatie - dikte

80

standaart (overige halende daken,
hellend dak In riet

pla؛dakh,[»2

plat dak met construdie in cellenen

hellenddaktyiKZ

plafcndtype 1

standaart (overige platoids)

platdaktyr» 1

stendaard (overige plate daken)

plafcndtyjÄZ

plafond met construdie in ctìlenteton

hellenddakty^ 1

beglaasde of transparante delen
m2

oppeivlakte
tegrenzing

beglazing 1

beglazing 2

beglazingS

b^lazing4

2,76

11,40

19,19

4,48

22,59

buiten

buiten

buiten

buiten

buiten

45

45

verticaal

verticaal

verticaal

helling

ج

oriëntatie
teglazing - type
profiel - type
zonwehng

beglaasde of transparante delen

zuid-west

noordoost

zuid-west

noord-west

noord

dubbel glas ?

dubbel glas ?

dubtel glas ?

dubtel glas ?

dubtel glas ?

metaal 2

metaal 2

metaal 2

metaal 2

metaal 2

neen

neen

neen

neen

neen

beglazing 6
m2

oppenrlakte

b^lazing 5

2,38
buiten

begrenzing

verticaal

helling

oriëntatie

zuid-oost

beglazing - type

dubtel glas ?
metaal 2

profiel-type

neen

zonwering
dubtelglas

gavone dubtele teglazing
dubMe glaring waanran de optouw niet vastgœteld kan Worten

gœn
hout

gœn proflel

dubbel glas ?
drievoudig glas 1

drievoudig glaring zonder coating

kunststof 1

profiel In kunststof met ten kamer of geen informatie over het aantal
kamere

tiouten profiel

kunststof!

prteel In kunststof met twœ of mær kamere

entel glas

enkele glazing

metaal 1

metelen profid ntet thermisch ontertin*en

HR^Iasl

hrx^rentementst^lazing (ver)bouệr vter 21
In 2๓0 of later

metaal 2

meteten profiel thmni^i «,dertjtoken

drievoudig glas 2

HRglasZ
^ycartonaatl
^٠rt»naat2

(X^ycartonaatplaten (vier- of meerwandig)
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begrenzing
muur-type
spouw - aanwezighetd
!sotatie - aanwezigheid
isotabe - dikte

muurtypeS

mm

bu!ten

muu^pe 1
onbekend

muuặ 1

Ja
Ja

40

40

XPS

XPS
muuỆ4
muurijs

muur Ьгйег dan of gelijk aan 10 cm in cellenteon of massief tiout
muur met een dragende struouur in œllentetOT, breder dan of gelijk
aan 23 cm
aangrenzende onverwamde ruimte

vloer
m؛

oppenriakte

vloer 2

vloer 3

67,32

14,55
buiten

5,63

begrenzing

grond

vloer - ty pe

vloeity^ 1
onbekend

vloertype 1
onbekend

vloertype 1
onbekend

ja
60

Ja
80

ja
80

klelkortels in situ

kleikorrels in situ

kleikorrels in situ

spouw - aanwffiigheid
¡solatìe - aanwezigheid
isolatie - dikte

mm

isolatie - materiaal
vloertypel

standaard (merige vlœren)
aangrenzende onveraarmrfe reimte

m؛

op^nrlakte

vlœrty^ 2

deurl

deuren of panelen
begrenzing

buiten

deur of paneel-type

meteal

metaal

proflel - type

3,23

neen

neen

metaal 2

metaal 2

Ja

isolatie - aanwezigtieid
gœn
hout
kunststof 1

Ja

gœn profiel
houten profiel
profiel in kunstetof met één kamer of gœn infomatie over het aantal
kamera

kunststof 2
metaal 1
metaal 2

Ruimtevenwarming
individuele centrale vewarmlng
aandeel in het beschemid volume
ty pe opwekker
type ketel
regeling watertemperatuur ketel
stookinrichting
fabricagejaar
onge'r'soleerde leidingen
ty pe afgifte
kamerthemiostaat
buitenvoeler

individueel vewarming
m3

vlœr mề ranstrurtle In cellenteton

paneel

0,70
buiten

spouw - aanwezigheid

i

25,70

bu!ten

standaard (twerige muren)
muur farmer dan of gelijk aan 30 cm In !якйееп, sneltawsteen of
betonblokken, vooraen van een buitenafve^lng
muur in !flerende sneltwuw (maximale lamMa 0,35W/mk)

vloeren

.ل

-

57,02

Ja

isotatie - materiaa!

bus

Ha!le

gevel

oppero!akte

muurty,« 1
muurtyiK 2

nummer 74

326
gasketel
niet condenserend open
kamerthennostaat
buiten beschemid volume
2007
0m<=lengte<=2m
luchbrerwamiing

Ja
neen
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metalen profiel niet themisch onderbroken
metalen profiel thermlKh onderbroken
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Sanitair warm water
individueel sanitair warm water
.steem voor
gekoppe!d aan
type toeste!
volume voorraadvat
isolatie voorraadvat
leidingen
lengte gewone leiding
Ventilatie en koeling
type ventilatie
koelinstallatie (> 50%)

individueel warm water
keuken en badkamer
neen
e!ektriscb voorraadvat
>= 100 ا
ja

gewone leiding
> Sm

geen mechanische af- of aanvoer
ja
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