
energleprestatlecertlfícaat
bestaand gebouw met woonfunrtle

certificaatnummer 2013.726-0.01413.55-0.00.011-4

Wlllamekaa¡sfraat

28 bus 11nummer

postnummer 1500 gemœnte Halle

bestemm!ng appartement

type

bouwjaar 1920

softwareversie 1.5.2

berekende energiescore (kWh/m2jaar)!

233
De energtescore !aat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

233
kWh/m2jaar

0 50 loa 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
ni،uwbouw

energiezuinig
weinig bKparingsm^eliJkheden

niet energieuinig
veel bœparingsmt^elijkheden

energiedeskundige

voornaam Luc

straat

postnummer 1653

België

Water

land

actiternaam Decoster erkenningscode ETO7302
straat nummer 36 bus

gemeente Dworp

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: 26-07-2013
fiandtekening:

D!t certificaat !s ge!d؛g tot en met 26 juli 2023
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energleprestatlecert!fìcaat bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 2.13.726-0001413055-0.00.011-4

Wiiamekaal

posfiiummer 1500 gemeente Ha!!e

straat
nummer 28 bus 11

Energiezuinigheid van de gebouwschil

generg!ezu؛n؛ n؛et energlezu!nig

gemاddeاde U-waarde van de geteuwschil

w؛mEnergiezuinigheid van de verwarmingslnstallatie

energاezuinاg niet energ!ezu!n!g

gem!dde!d !nsta!!at!erendement

Impart op het milieu

!age milieu-impact hoge milieu-impart

C02-em¡ss¡e

Karakteristiek Jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

^ het karatterirtieke jaarlijkse primaire energieverbuikte delen door ٠٢٥٤٧"ح5ج٢^مح ٥٠٠٢

17.165

.:::يةا::ت:٠ت٠٠’=يئ٠ت-يجحت
Het wordt berekend op basاs van een ةndaardkااmaat

en

حاتح£ق٠'„جعجةت٠ةة١ته,ة٠عل,ة„"ئة:ئه٠ةة٠،٠:ا„٠ةةةة؛

ΙΙϋϋϋϋ
Vrijtekenlngsbedlng

ت،:تي٠..'„."ا٠™س'٠"ا٠٠ه،ئية٠'ئقه٠ة٠ة٠:ت٠ي٠ةئأل:ةةي"ة-٠لة٠:ث٠ا:٠اًةج؛٠٠„ت؛ه٠

حاقاتجا؛ا
op basis van de

:؛ใทร^٥٠"„“٠،٠٠٥٥٥٠ท;ร،ร':.؟؛٠٥٠".؟٠٠٠|"٠٠„٥„٠٠ะ:،،;รء٠'"ء«"٠٠اه"ل٠ي'٠٠ل'"ل،ل٠ي"أل’"."".”.٥"“٠٠٠٠ااه،'،'"٠لا-"ا'،ي"« 
Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op -.energiesparen.be
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energleprestatlecertlfìcaat bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 2013٠726- ه1413055٠٠-400٠00-11ه
١Л,„٠атекаа1

postnummer 150. gemeente Ha.le

sfraat nummer 28 bus 11

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren
Aanbeve.ing: plaats (extra) Isolatie in de buitenmuren bij de uitiroering van een grondige renovatie

.25,2 m2 buitenmuur is niet geïsoleerd

,renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverfemik 
verminderen  ج٧?م!٢جه٧٠؛لا؛؛؛با6ةةد؟ة؛؛3؛?3٢ذ0؟ح.9؛مه٢ج۴ج" де buitenmuur heeft een U-waardedie؛п؛е2и؛sc.atiemogenjkheden 

is aan te raden. Een епе٢д ٢ججاً؛ححح؛قه ؛ลร٧:٥٢؟٥٣ล۴

Aanbevelingen of opmerkingen van de energledeskundige

Heel het appartement ligt in het beschermd volume.
De eigenaar heeft bewijzen van isolafie In het dak.

لآ:?.،

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Tips voor een goed gebruikersgedrag

Snedaearr^eeSbTjrHneth^erkkernjreeen^^ivibrrilikSweo^ri^t^eonoekrgbJneirooerdldkoZor" berekend op basis va"  0حح standaardklimaat
met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestetiecertiflMat vindt

en een
de gebrulkere en de manier waarop wordt omgesprongen
.tips voor een goed gebruikersgedrag ال
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energleprestatlecertlficaat bestaand gebouw met woonfunctie

certìficaatìiummer 2.130726-00.1413055-00000.11-4

Wiiamekaai

postnummer 1500 gemeente Halte

straat
nummer 28 bus 11

Invoergegevens van de energiedeskundlge

٥เ3٥6ทท٥ร6 karflrls^ken v؛n de woning zijn ؛oor de energiedeskundige, in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te
ههقاج0،ق:;:ت(ئةئ3^ه ؛ ٠٩٢ج؛  V^atkk٠٧dW^;|d٥e ٠e9redeskundigemagzichenkel baseren opzijnvasteteMing^ntgd^ïhet۶laatsbezoek en 0? eventue'e bewijsstukken, die voldoen aan de voowaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Gp basiS van deze

^frekent de sodare.de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invcer^e^evens uit ٧an aannamen, ond^ rneeropbasis van hCt (verjtouw offabr^gejaar ل

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voonwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energleprestatiecertificaat.
Resultaten

berekende energiescore 233 kWh/m2Jaar gemiddelde u-waarde van de gebouwschil 1,29 W/m2K
karakteristiek jaarlijks primair energievertjrijik 17.165 kwh/jaar gemiddeld installatierendement 0,61
bruikbare vloeroppenriate 74 m2 C02-emissie 3.294 kg/jaat

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 16/07/2013 infiltratiedebiet m3/m2h
Ьои١лОааг 1920 thermische massa half zwaar/matig zwaar
beschenrid volume 215 m3 niet residentiële bestemming neen

Gebouwschil - verliesoppenriakken

daken of plafonds hellend dak platdak
isolatie - R-waarde m2^/W 3,600 3,
oppenrlakte m2 41,05 3,69
dak of plafond-type hellenddaktype 1 platdaktype 1
spouw - aanwezigheid ja ja
isolatie - aanwezigheid Ja ja
isolatie - R-waarde m2K/w 3,600 3,

hellenddaktypel stendaard ؛overige hellende daken,
hellenddaktypez hellend dak in riet

standaard ؛overige platte daken)platdaktype

platdaktype 2
plafondtype 1
plafondtypeZ

plat dak met constnirtie in cellenbeton
standaard (overige plafmds)
plafond met ranstrurtie in cellenbeton

beglazing of transparante delen beglazing 1 beglazing 2 beglazingS beglazing ioppervlakte m2 3,94 5,67 0,45 0,65
begrenzing buiten buiten
tielling verticaalI verticaal 45 45
oriëntatie noord-west zuidoost: zuidoost niord-west
beglazing - type HR-g!as2 HR-g!as2 dubbel glas dubbel glas
profiel-type kunststof 2 kunstetof 2 tiout hoirt
zonwering neen neen neen neen
dubtel glas
dubtel glas ?
drievoudig glas 1
drievoudig glas z
enkel glas
HR-glas 1
HR-glasZ
(XjlycarlMtaat 1
^Jlycartaiaatz

gewone dubMe teglazing
dubtele teglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden
drievoudig glazing zonder шаИпд

gœn gœn proflel
houten profiel
prafiel in kunSstof met één kamer of gœn Informatie over het aantel
kamere
profiel in feunststnf i twee of mær kamere
тйа1еп profiel niet thermi^i onderbroken
metelen profiel themrisch onderbroken
angrenzende onvenvarmcte ruimte

hout
kunststof 1

drievoudig teglaziirg тй coating
enkele Ьед laring kunststof 2

тйаа! 1
metaal 2verjbouwjaar in 2000 of later ؛h^rendements^lazing

twee- ofdriewandig) ؛polycartonaatplaten
(vier- of mœiwandig ؛[Mlycartonaatplaten

gevefs gevel 1 gevel 2
oppervlakte m2 2,99 25,22

buiteh buiten :

الا ทะJa Itegrenzing

muut-type muurtype

spouw - aanwezigheid
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energleprestatlecertlflcaat bestaand gebouw met woonfunctie

certficaatnumme٢ -
Wlllamekaal
1500

straat

postnummer gemeente Hal!e
nummer 28 bus 11

- [] onbekend I neen|
muurty^4
muurtypeS

I I
muuặ 1
muurtype2

standaard (overige murai)
muur b^er dan of g^ijk aan 30 cm fn baksteen, snelbouwsteen of

tetaiW^kai, vairaien van een buitenafive^ing
muur in isolerende snelbouw (maximale lambda 0,35W/mK)

muur ty^erdan of göijk aan 10 on In coiaibaon of maœirfbout
muur met een dragende striiơuur in rellenlKton, Ьгйег dan of gelijk
aan 23 on
aangrenzende onvenvarmtte ruimtemuurty^a

Ruimteverwarming

decentrale verwarming
aandeel in het beschermd volume

decentrale verwarming 1
m3 215

type decentrale venvarming
fabricagejaar 2011

Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water 1
systeem voor keuken en badkamer
gekoppeld aan ruimtevenvarming neen
type toestel elektrisch voorraadvat
volume voomaadvat <= 1001
voorraadvat geïsoleerd ja
leidingen gewone leiding
lengte gewone leiding >5m

Ventilatie en koeling

type ventilatie geen mechanische af- of toevoer
koelinsailatie ( (%د 50 neen
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