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Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karatteristiek JaariiJks primair energ!everbru!k (kWh/jaar) 22.089

De energlescore op het energieprestahecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke JaadiJkse prima!re energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppewiakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/Jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één Jaar nodig is voor de
verwarming, 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 gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijks primaire energieverbruik 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 dmkt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrisctie installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden 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 elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of .enkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
Invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overlieid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uib/oerbaar of risico-vol. Soms zijn bij de uitvoenrtg aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of tiet comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat 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'.

Energiewinsten en subsidies voer energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op -.energiesparen.be
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Aanbeve.íngen ν٠ο٢ de verbetering van de isolatie van het platte dak
Aanbeve!lng: als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaate dan (bijkomende) isolatie

Van 24,7 ทใ2 plat dak zijn de eigenschappen van de isolatie onbekend.

Verder (destrurtie. onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende ge'isoleerd
is, zal het energieverbruik verminderen door het platte dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die
kleiner is dan 0,4 W/m؛K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen
Aanbeveling: plaate hoogrendementsbeglazing

De woning bevat 4,0 ทา2 dubbele beglazing. Het energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te venrangen 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 buitenmuren

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de buitenmuren bij de uittroering van een grondige renovatie

19,7 m2 buitenmuur is niet geïsoleerd.

Door de buitenmuren bij de uibroering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal tiet energieverbruik veminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolabemogelijkheden is aan te raden. 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: plaats (extra) ¡solatìe in

11,9 m2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onvewarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal tiet energleverb™ik
verminderen. Een energiezuinige vloer tieeft een u-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

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

Aanbeveling: plaate (extra) Isolatie in de vloer bi) de uiWoering van een grondige renovatie

38,3 m2 vloer is niet geïsoleerd.

Door de vloer op volle grond bij de uivoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik
verminderen. ٧oorafgaand onderzoek naar de lOTlatiemogeliJktieden is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een u-waarde
die kleiner is dan 0,4 W/m2K.

vloer

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieprodurtle
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 tiet Vlaams Energieagentscfiap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebrulkersgedrag
De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook telnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen
met energie. ٥p de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.
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Invoegegevens van de enegíedeskundíge
De ٧0اgende karakteri^leken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze от de invoergegevens te
bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energlescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software 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 voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energleprestetlecertlficaat.
Resultaten

berekende energiescore jaar؛kWh/m440 gemiddelde u-waarde van de gebouwschil 2,50 W/m^K
karakteristiek Jaarlijks primair energieverbruik 22.089 kWh/Jaar gemiddeld Installatierendement 0,58
bruikbare vloeroppewiakte 50 m2 c٥2-emissle 4.297 kg/jaar

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 19/11/2014 Infiltratiedeblet m3/m2h

bouwjaar 1920 thermische massa half zwaar/mahg zwaar
beschermd volumeI 141 m3 niet residentiële bestemming næn

IGebouwschll - verliesoppervlakken

daken of plafonds plat dak 1
oppewiakte m؛ 24,66
dak of plafond-Зде platda.pe 1
spouw - aanwezigheid onbekend
isolatie - aanwezigtield Ja
hellddaktype 1

hellenddak^pe 2
platdak 1

standaard (overige hellende daken,
tiellend dak In riet

stendaard (overige platte daken)

platdak^ 2

plafondtyi» 1

plafondhi^ 2

plat dak met constructie in œllenbeton

standaard (overige plafonds)
plafond metconstmöie in cellenteton

beglazing of transparante delen beglazing 1 beglazing 2
oppewiakte m2 ,89 3,99
begrenzing bulten bulten
helling verticaal verticaal
oriëntatie zuid-oost noord-west
beglazing - type HR-glasl dubbel glas
profiel - type kunststof 2 hout
zonwering Ja næn
dubbel glas

dubbel glas ?

drievoudig glas 1

drlCToudig glas 2
enkel glas
HRglasl

HR-glas 2

polycarbonaat 1
^yrartonaat2

gewone duWKle teglazir^

dubbele glazing waanran de oplMuw niet vastgestsld kan worden

drievoudig teglazing zonder coabng
drievoudig beglazing met ctjating
enkele teglazing

hrx^rendementebeglazlng (verJtouwJaarvOOr 2000

hoogrendementsbeglazing (ver)t»uvOaar in 2000 of later

^lycarbonaatplaten (twœ- ofdriewandig)

(Mlycarbonaatplaten (vier- of mœrwandig)

geen profiel

houten ^Jfiel

profiel In kunstetof met ën kamer of gœn informatie over het aantal
kamers

profiel in kunststof met hvee of meer kamers

metelen profiel niet thermisch ondeforoken
metalen profiel thermisch onderbroken

aangrenzende onverwarmde ro imte

geen
hout

kunststof 1

kunstetof2

meteal 1
metaal 2

aor

gevels gevel
oppewiakts m2 19,71
begrenzing buiten
muur-type muurtype 1
spouw - aanwezigiteid næn
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]٠ Iisolatie - aanwezigheid neen

standaard (overig muren)
muur br^er dan of gelijk aan 30 cm In toksteen, sneltouwsteen of
geëxpandeerde te tonbtokken, voorzien van een buitenahve^ing
muur in isolerende sneltouw (maximale lambda 0,35W/mk)

muurtyi» 1
muu^ 2

muur br«^ dan of ̂ ijk aan 10 cm in сё1епЬеЫ of mas٠f tout
muur met een dragende structuur In cellenbeta, -r dan of^IJk
aan 23 cm
aangrenzende onverwarmde reimte

muurtyfted
muu^ 5

muurtype 3

v!٠eren v!٠er vloer
oppendakte 38,29 11,88

begrenzing grond kelder

vloer - type vloe^pe 1 vloertype 1
spouw - aanwezigheid neen neen

isolatie - aanwezigheid neen neen

vloeỆl standaard (overig vlœren)
aangrenzento onvenvarmtte re imte

vloertypeZ vloer met constrertie in cellenteton

Ruimtevenwarming

เ decentrale venwarmlng decentrale verwarming
aandeel in het besctiermd volume m3 141

type decentrale verwarming gaskachel

fabricagejaar onbekend

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water

^гйеет voor keuken en badkamer

gekoppeld aan rulmteverararming neen

type toeSel elektrisch voorraadvat

volume voorraadvat <= 100 I

voorraadvat geïsoleerd ja

leidingen gewone leiding

lengte gewone leiding >5m

Ventilatie en koeling

type ventilatie geen mechanische af- of toevoer

koellnsallatie (> 50%) neen
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