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De епегд!етсоге laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.
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Dit certificaat İ5 geldig tot en met 4 mei 2028
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Energiezuinigheid van xie gebouwschU

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

ا
i

Ene^iezuinigheld van de vemarmingsinstllatie

energاezuاnاg niet energiezuinig

gemiddeld in^allatierendement

Impact op het milieu

lage milieu-impart tioge milieu-impart

CO١-emissie2

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteri^lek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

De energiekere op fiet energieprestatiecertlficaat wordt verkregen door het karakteristieke Jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppe^lakte.

Het karakterikieke jaarlijkk primaire energieverbruik (kWh/Jaar) is de hoevœlheid primaire energie die gedurende één Jaar nodig is voor de
vewarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een kandaardklimaat en een ^andaardgebrulk. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakterioieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbmik 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 brandstoffen (aardgas, stookolie of stœnkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektri^he instellaties brengt dat een belangrijk bijkomend verechil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruitt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de produrtie en het transport van de elekfficiteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, йоокоНе of steenkool.

68.679

Vrijtekenlngsi^ding
De aanbevelingen op tiet energieprestatiecertificaat zijn ^andaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
InvtÆrgegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgel.de werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktiscti niet uib,oerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te betlouden of te verbeteren. Verder ondeRoek door een adviseur, architert,
installateur of aannemer Is in sommige gevallen vereist. De opbeller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontgaat 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'.

f

Ene^lewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere fi nanciële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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ầanbevelingen voor de verbetering van de Isolatie van het hellende dak

Aanbeveling of opmerking van de energiedeskundige

Isolat!e , zijnde m!nerale wol is aanwezig. Voor de dikte werd een schatting gemaakt.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanbeveling: als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) Isolatie.

Van 24,9 ทา2 plat dak is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destrurtief) onderaoek naar de onbekende inv^rgegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is,
zal tiet energieverbruik verminderen door tiet platte dak (bilkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is
dan 0,4 \л//т؛к.

foelictiting van de energlaleskundige

te treft het dak boven de achteraanbouw. Hiervan konden geen details worden vastgesteld. ( Moctit het dak isolatie bevatten bvb. 12 cm
Minerale wol , dan zou het epe dalen tot 202 )

Aanbevelingen voer de verbetering van de Isolatie van de buitenmuren

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

Van 135,9 m؛ buitenmuur is de aanwezigtieid van iTOİatie onbekend.

Verder (deductief) onderzoek naar de onbekende invMrgegevens en eventuele 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.

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

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende gelSoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.

Van 84,7 m2 vloer is de aanwezlglieid van isolatie onbekend.

Verder (deductief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als de vloer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onvenwarmde ruimte niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal tiet energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te
isoleren. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van ٥,4 W/m2K.

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

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geiSoleerd Is, onderzoek de mogelijkheid om de vloer bij de uiteoering van
een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 24,9 m2 vloer is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destrurtief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de vloer op
volle grond niet of onvoldoende gefileerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige vl^r heeft een tJ-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

Extra verbeteringen d٠٠r milieuvriendelijke energieproductie
Alleen als de woning voldwnde gelSoleerd 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 biomaæa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips v٠٠r een goed gebruikeregedrag
De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse 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
omgœprongen met energie. Op de website wvw.energiesparen.be/energieprestatiecertihcaat vindt u tips voor een goed
gebrulker^edrag.
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Invoerg^evens van de energledeskundige
De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevœrd. De werkwijze om de invoergegevens
te bepalen, is va^gelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsSukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgeheld. De software gaat bij onbekende
invwrgegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op -.energiœparen.be/energiepre.atiecert ificaat.

Resultaten

Í

ا

kWh/m^aar gemiddelde u-waarde van de gebouwschilberekende energiescore 219 1,70 kw/m؛
karakterisbek jaarlijks primair energieverbruik 68.679 kWh/jaar gemiddeld installaderendement 0,72
bruikbare vlœropperviakte 314,04 m؛ C02-emissie 12.623 kg/jaar

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 03/05/2018 inflftratiedebiet hm3/m؛

referentiejaar bouw ttiermisctie massa1949 half ллгааг/matig nwaar
teschermd volume 1.040,00 m3 niet-residentiële testemming geen

Gebouwschll - verliesopperelakken

daken of plafonds hellend dak 1 platdak plat dak
isolatie - R-waarde K/Wm؛ 2,400 2,400
op^ivlakte m؛ 109,32 22,88 24,86
dak of plafond-type hellenddaktype 1 platdaktype 1 platdaktype 1
spouw-aanwezigheid ja

luchtlaag - aanwezigheid onbekendja ja

isolatie - aanwezigheid ja ja ontekend
isolatie - dikte 120 120mm

أ650لأ3ا -materiaa! MW MW

hellenđdaktype 1
he!!endda^^2
platdaktype 1

standaard (overig hellende daken)
hellend dak in riet

standaa^ (overige platte daken)

platdaktype2
piafondtype 1
plafo^^^2

plat dak metconrtrurtie in cellenbeton

standaard (overige plafonds)
prfafond met construrtie In cellenteton

beglaasde of transparante delen beglazing hglaHng 2 b^lazing 3 glazing 4 beglazing 5
oppewiakte m2 31 4,16 18,61 2,31 0,58

buitenbegrenzing buiten buiten buiten buiten
helling 45 vertiraal verbaal erbaal verticaal

noord-oostoriëntatie zuld-west zuid-west zuid-west noord-west
unster - bekende u-waarde W/m2K 1,400
beglazing - bekende U-waatde ١N|m4 1,100 1,100 1,100
beglazing - type HR-glas 2 HR-g!as2 HR-g!as2 enkel glas HR-g!as2
profiel - type kunästof 2 kunSstof2 metaal 1 geen

jazonwering neen neen neen neen

beglaasde oftfansparante delen beglazing 6 beglazing 7
oppewiakte 2,79 15,29
begrenzing buiten buiten

helling verticaal vert!caal
oriëntatie noord-west noord-oost
beglaZng - bekende u-waarde W/m2K 1,100 1,100
teglazing - type HR-g!as2 HR-glas 2

profiel - type kunststof 2 kunästof 2

zonwerrng neen neen
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dubbelglas
dubtel g!as?
9اما0٧جا٢ه  g!as 1

gewone dubbeJe teglazlng
dubte!e teg!azlng waa^n de o^ưw niet vastheid kan worden
drievo^ig glazing zonder coating

geen ^otiel
houten profiel

^ofiel in kunststof rneteén катег of geen informatie over het aantel
kamers

sofiei In kunststof met of meer kamers
^len profiel niet thermisch ondetoroken

TOtalen profiel t^rmisch onderbroken
aangrenzende onverwarmde ruimte

geen
hout
kunststof 1

drievoi^ig glas 2
enkel glas
HR-glasl

HR*g!as2
J»lycartonaat 1

^Iycartonaat2

drievotkilg ^lazi^ ^t coatif^
enkele ^lazirç

h^gienden^nts^lazing (ver)tou١٨^aa٢ vóór 2000
hTOgrendenwnts^lazing (ver)touw^aar in 2000 of later
pwlycartonaatplaten (tw. of driewandig)
^lycartonaatplaten (vier. of mwiwandig)

kunstetof2
meteal 1
meteal 2
aor

geve٠s gevel gevel 2
oppeodakte m؛ 35,40 100,48
begrenzing buiten buiten
muur - type muurtype 1 muu^pe 1
spouw - aanwezigheid ontekendJa
luchtlaag - aanwezigtieid ontekend ontekend
isolatie - aanwezigheid ontekend ontekend

muurtype 1
muu.^2

muu.^3

stendaard (overig muren)
muur in Isolerende sneltouw
muur in cellenteton

muu^4 muur in cellenteton, br^er dan of gelijk aan 23 cm
aangrenzende onvewarmde rulfrteaor

vloeren vloer vloer
oppendakte 24,86 84,66m^

begrenzing grond kelder
vloer - type vloe^pe 1 vloertype 1
spouw - aanwezigtieid ontekend ontekend
luchtlaag - aanwezigheid ontekend onbekend
isolatie - aanwezigheid ontekend ont»kend

vloertype 1 standaart (overige vlMreti)
aangrenzende orivenvarmde rulrrte

vloertype г vlœr met Cdnstruuie in cellen teton

deurenor panelen deur deur 2
oppendakte m؛ 7,26 1,23
ttegrenzing buiten buiten
deur of paneel-type niet-metaal niet-roetaal
profiel - type metaal 1 kunrtstof 2
spouw - aanwezigheid ja ja
luctitlaag - aanwezigheid ont» kend ont»kend
isolatie - aanwezigheid ontekend on (»kend

geen profiel

houten profiel

profiel in kunststof met ten kaтег of geen informatie over het aantal
kamers

geen kunstetof 2
metaal 1
rretaaiz

^fiel in kunststof rret teee of meer kamers

metalen profiel niet thermisch pndetbrnken
metalen profiel ttermisch endertjrpken

tiout

kunststof 1
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Rulmtevenwarmlng

indivldue.e centrate vewarmlng
ج

Individueel veroarming
aandee! in tiet besrtiermd votume m3 1.Μ0

type opwekker gasketel
type ketel niet condenserend gesloten

:regeling watertemperatuur ketel kamerttiermosteat

stookinrichting binnen besctiermd volume

referenbejaar febricage 2015
label CE-keurmerk

ongefeolœrde leidingen 0m<=lengte<=2m
type afgifte radlatoren/convertoren
pompregeling Ja
meest voorkomende radiatorkranen thermostatische ra diatorkranen
kamerttiermosteat Ja
buitenvoeler neen

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water 1
keuken en badkamersyrteem aor

gekoppeld aan neen

type toestel elektrische warmtepomp(boiler)
energieklasse toestel At

capaciteitsprofiel toestel
olume iroorraadvat I 260

energieklasse voorraadvat At
isolatie vTOrraadirat ja
leidingen gewone leiding
lengte gewone leiding > 5m

Overige installaties

Ventilatie

type ventilatie geen mectianische af- of aanvoer

Koeling
koelinstallatie neen

PV-cellen PVl PV2
type PV-cel mono/muiti kristallijn mono/muiti krirtallijn
oppervlakte 20,80 22,20
oriaitatie noord-oost zuid-west
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