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bestaand gebouw met woonfunctie
certficaatrummer 20110401-0OOO8Of907-OO0OOqlt-9

$raat

Breughelpark

nummer :2
bus 33 '
posmummer :1731 gemeente Ass€
bestemming apparèment
type
softlvareversie 1.3.3

berckend energleverbruik (kWh/me):

137
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal wordt het

energieveóruik van het appartement vergeleken met het energieverbruik van alle besiaande gebouwen met woonfunctie.
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Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid.
datum: 0t-O4-2Ol,t"
handtekening:

Dit certiflcaat is geldig tot en met

!.

april 2021

i

energ i ep restatiece rtifi ca at
certifi

bestaand gebouw met woonfunctie

caatnummer 2O11ÍI401-00(X!801907-OOOfl)OO1-9

straat

Breughelpark

poslnummer

l73l

nummer 2

bus 33

gemeente Asse
l

l
I

,''l
',:i

Detail van het energieverlies
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energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren
energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
I' vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas,
2. Isoleer de buitenmuren.
3' Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de verwarming
4. PlaaB zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is,

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energiepnoductie
De hierboven vermelde suggesties zun basismaatregelen om op een kosteneffectieve
manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geiloleerd is of grondige verbouwingswerkzaamhedenleptand
zijn, is het zinvol om
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te ietten.-tvleer informatie over onder
andËre zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be"

Fremies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen" Meer gedetailleerde
informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving yan het gebouw en de installaties
bouwjaar
bouwjaar verwarmi

1967
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gsinstallatie

aantal appartementen
beschennd volume
bruihbare vloeroppervlakte

1983

508
202 mr,

72mz

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

*

9.849 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1' lvlaatregel: Veruang dubbel glas of driedubbel glas zonder
coating door hoogrendementsglas"

In uw woning is er gewoon dubbel glas of driedubbel.glas zonder coating
aanwezig.
lelvano dubbel glas of drieclubbel glas zonder coating
door hoogrendementsglas' Energiezuinige beglazing hieft een u-waardó
àÈ tiÀi.;r is dan i,6 wlmtk. Èàn energiezuinig venster (gras
en
raamkader) heeft een U-waarde die kleiner É dan1,s
Wm2K. Besteed ook dà nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van het
raamkader. Plaats bij vervanging van
vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

2. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig gei'soleerd. Isoleer
de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie
bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende consirJctie. Vermijd onoerurekingàn
vàn de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
3' Maatregel: laat een specifieke audit uiwoeren op de collectieve
installaties voor de verwarmíng.

Dit certificaat bevat enkel maatregelen voor de verbetering van
individuele installaties. Als u meer informatie over de verbetering
van de
collectieve installatie wilt, moet u een aanvullend energieadiies urnur"g.n.- --'

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
4' Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters
als deze nog niet aanwezig is.

In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting
in de zomer groot. plaats zonwering aan de buitenz'de
van de
or westzijde van het
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