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cert!fìcaa tnummer 20121130-0001260781-0.000006-8
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postnumme �  1500 gemeente � � !! �

straa t bus 22nummer

�
De ta il van he t energieverlies

zeer !aag !aag gemidde!d hoog zeer hoog

energ!e � ed!es !angs muren, daken, v!oeren,
� enstersen deuren

m

energ!eved!es v!a de ven«arm!ngs!nsta!!a tle � � .á � ,;�� �

Impart � �  he t milieu

zeer !aag !aag gem!dde!d hoog zeer iioog

C02-em!ss!e

Wa t kunt u doen � m he t energieverbruik te verminderen?
1. p!aa ts extra lso!a t!6 in he t he!!ende dak.
2. p!aa ts extra !S0!a t!6 !n he t pla tte dak.
3. Isoleer de buitenmuren.
4. Vewang de e lektrische venwarmlngsinsta lla tie .

Extra verbe teringen door milieuvriende lijke energieprodurtie
De hierboven verme lde suggesties z ijn basismaa trege len om op een kostene ffectieve manier he t energieverbruik van een woning te
verminderen. A lleen a ls de woning voldoende ge lSoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland z ijn, is he t z invol om
fiernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppe ling in te ze tten. Meer informa tie over onder andere zonnepane len, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van he t V laams Energieagentschap: www.energiesparen.be .

�  Premies en fi sca le a ftrek

�  Voor bepaa lde werkzaamheden kunt u premies of fisca le a ftrek verkrijgen. Meer gede ta illeerde informa tie daarover vindt u op
�  -.energiesparen.be
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Beschrijv �ng van he t gebouw en de Insta lla ties

2004bouwjaar

bouwjaar vera ,arm!ngslnSa!!abe

aanta! appartementen
beschermd V0!ume

bru!kbare � !oeroppew!akte

215~3

72~3 21.196 kWhkarakterist � ek Jaar!!Jks pr!ma!r energ�everbru�k

Aanbeve lingen-voor de verbe tering van de Isola tie

1. Maa trege l: P laa ts extra isola tie in he t he llende dak.
He t he!!endedak van uw woning is geJSoleerd. Extra isola tie in he t he llende dak plaa tsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenz ijde van de construrtie ook een dampscherm aan. E en a lterna tie f voor he t isoleren van he t he llende dak is de zoldewioer luieren a ls
de zolder nie t gebruikt en nie t verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isola tie zoda t er geen condensa tie kan ontstaan. E en
energiezuinig dak tiee ft een u-waarde die kle iner is dan 0,4 W/m^K .

2. Ma'a trege l: P laa ts extra isola tie in he t pla tte dak.
He t pla tte dak van uw woning is ge iSoleerd. Extra isola tie in he t pla tte dak plaa tsen is economisch Interessant. E en energiezuinig dak hee ft
een u-waarde die kle iner is dan 0,4 W/m^K . P laa ts de isola tie aan de bovenz ijde van de dragende constructie . Vermijd onderbrekingen van
de isola tie zoda t er geen condensa tie kan ontstaan.

h3. Maa trege l: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning z ijn nie t of ma tig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uibroering van een grondige renova tie bij
voorkeur aan de buitenz ijde van de dragende construrtle . Vermijd onderbrekingen van de isola tie zoda t er geen condensa tie kan ontstaan.

Aanbeve lingen v � � r de verbe tering van de insta lla tie

4. Maa trege l: Vervang de e lektrische verwarmingsinsta lla tie .
Uw woning wordt e lektrisch verwarmd. BIJ de opwekking en he t transport van e lektricite it gaa t vee l energie verloren. E en energiezuinig
a lterna tie f is een centraa l verwarmingssysteem me t hoogrendementske te l en bij voorkeur een condenserende ke te l. P laa ts de
vemarmingske te l bij voorkeur binnen he t beschermde volume .

Aanbeve lingen voor sanita ir warm wa ter

Aanbeve lingen v � � r koe ling
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(*) He t karakteristieke jaarlijkse prima ire energieverbruik is de hoevee lhe id prima ire energie (energie uit fossie le brandstoffen zoa ls aardgas,
stookolie , steenkool) die gedurende een Jaar nodig is voor de venwarming, de produrtie van warm wa ter, de ventila tie en de koe ling van een
gebouw ofgebouwdee l. He t wordt berekend op basis van de e igenschappen (compacthe id, thermische isola tie en luchtdichthe id) en de
insta lla ties van een gebouw. BIJ de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaa t en een standaardgebruik.
He t prima ire energieverbruik drukt uit hoevee l energie uit fossie le brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinsta lla ties. Voor aardgas en
stookolie is de omrekenfartor naar prima ire energie ge lijk aan 1. Voor e lektricite it is die fartor 2,5. BIJ e lektricite it wordt nie t a lleen rekening
gehouden me t de energie die verbruikt wordt in he t gebouw, maar ook me t de energie die verloren gaa t bIJ de producbe en bij tie t transport
(ongeveer 60%). Voor één eenhe id e lektricite it bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zovee l energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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Vrljtekenlngsbedlng
De meeste maa trege�en die opgenomen z ijn op d!t cert!ficaa t, z ijn op d!t moment kostene ffect!e f of kunnen da t worden binnen de
ge�d�ghe idsduur van he t certificaa t. Moge!!Jk z ijn een aanta l maa trege len praktisch nie t uib^oerbaar of risicovol. Soms z ijn bij de uitvoering
aanvullende maa trege len noodzake lijk voor he t behoud en de verbe tering van de kwa lite it van he t binnenmilieu of he t comfort. E en nader
uitgewerkt onde^oek of maa^erkadvles door een inrta lla teur, aannemer of adviseur kan over he t voorgaande uitsluitse l geven. Ondanks a lle
zorg die aan de vartrte lling van dit certificaa t is berteed, kan de oprte ller nie t aansprake lijk gerte ld worden voor de schade die ontstaa t a ls �
geadviseerde maa trege len zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.
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