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Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woníng. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.

324

x7
kwh/m2

0

50 100 150 200 250 300 35[ 400 45tl 500 550

7ÍlB

6U0

niÈurvbé!1v

zeer energiezuinig

niet energiezuínig

lage energiekosten

hoge energiekosten

energiedeskundige
voornaam Isa-Mari

straat

postnummer 1750

land

achternaam De Bruyn

erkenningscode

Í{ellek€nstraat

nummer

62

ffi1767

bus

gemeente Lennik

België

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheÍd.
datum: O1-03-2O11
handtekening:

Dit ceftificaat is geldig tot en

met

I maaÊ 2021

energ i ep restati ecertifi ca at

bestaand gebouw met woonfunctie

certifi caatnummer 2O11O3O1-AWO77 6047 -OOOOOOO9-4

straat

Brusselsbaat

postnummeÍ

l7O2

nurnmer

.

254

bus

gemeente Dilbe€k

Detail van het energieverlies
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zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren
energieverlies via de verurrarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO2-emissie

I

Wat kunt u doen om het energieveóruik te verminderen?
1. Isoleer het platte dak.
2. Plaats extra isolatie in het hellende dak.
3. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie,
4. Isoleer de buitenmuren.
5' Isoleer de distributieleidingen van de centrale verwarming in onvenararmde ruimtes.
6. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energiepnoductie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energiwerbruik van een woning
te
verminderen' Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvolim
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten, Meer informatie over onder andére zonnepanelen, energie uít
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

Premies 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 van het gebouw en de installaties

bouu{aar
bouu{aar

1959

verwarmingsinstallatie

19{17

aantal appartementen
beschermd

bruikbare

volume

vloeroppervlakte

629 m3
194

mr

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik*

62.872 kuyh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1,

Maatregel: Isoleer het platte dak.

In uw woning is (een deel van) het platte dak niet ge'r'soleerd. Isoleer het platte dak. Het energieverbruik
zal daardoor fors vermindeÍen. Een
energiezuínig dak heeft een U-waarde díe kleiner is dan 0,4 ffmz(. Vergeet niet om aan de ondezgde van
de isolatie een dampscherm aan
te brengen. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrákingen van
de isolatie zoáat er geen
condensatie kan ontstaan. Als er delen van het platte dak gei'soleerd zijn, die niet voldóen aan de vooigaande
voonrraarde, is het aán te
bevelen extra isolatie te plaaben.

'

2, Maatregel: Plaats extra isolatie in het hellende dak,
Het hellende dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch
interessant. Breng aan de
binnenztl-de van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende
dak is de zoldervloer ióleren als
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolaue zodat er geen
condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 Wm2K.
3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoerlng van een grondige renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geisoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van
een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als áie bereikbaar is, of
aa-n de bóvenzijde van de draiánde
constructie. Een energiezuÍnige vloer heeft een U-waarde van e4 Wm2K.

4. Maatregel: ïsoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren
bij de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat
er-geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
5' Maatregel: Isoleer de distributieleidingen van de centrale verwarming in onvenruarmde ruimtes.
In de woning zijn een aantal distributieleidingen van de centrale verwarming niet geilsoleerd in onverwarmde
ruimtes. Isolatie van de
leidingen leidt tot energiebesparing,

Aanbevelingen voor sanitair warÍn water

Aanbevelingen voor koeling

(*) He-t karakteristeke JaarlUkse primaire energieverbruik isde hoeveelheid primaire energie (enagie uit fossiele
brandstoffen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de.venrvarming, ie productie ván warmïater, de ventilatie
en de koeling uanien
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basisrmn de elgenschàppen (compactheid,
trrermische isolafie en luchtdicfthJid) en de
insbllaties van een gebouw. Blj de berekening wordt uitgegaan van een standaárdklimaat en een standaardgÀbruik.
Het prirnalre energieverbruik druK uit hoeveel enêrgie uit fossiele brandstoffen verbrulK wordt door de gebóuwinstallaties.
Voor aardgas en
stookolle is de omrekenfactor naar primaire ênergie geliik aan 1. Voor elektriclteit is die factor 2,5, fil eËftncttett wordt
niet alleen relening
gehouden met dê enerEie dle verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energle
die verloren gáat bg de producue en bij het transport
(ongweer 600/o). Voor één eenheid elekbiciteit bij de gebruiker ís er ongeveer 2,5 keer zoveel enàrgie
nóoig'in de vorm van steenkool of
aardgas,
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6. 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 buitenzijde van de

vensters aan de zuid-, oost-, of wesuude van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige maníer oververhitting
in de zomer te vermfden.

Vr{tekenlngebeding
De meeste maa$egelen die opgenomen zijn op dit certifÍcaat, zljn op dit moment kosteneffectlef of kunnen dat worden binnen de
geldigheidsduur van het certificaat. MogeliJk zijn een aantal maatregelen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zUn blj de uitvoering
aanvullende maatregelen noodzakelljk voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het bínnenmilieu of het comfort. Een nadêr
ui€ewerkt onderzoek of maatweftadvies door een installateur, aannemer of advlseur kan over het voorgaande uitslulbel geven. Ondanks alle
zorg die aan de vaststelling van dit ceftlflcaat is bestÈed, lon dê opsteller niet aansprakeluk gêsteld worden voor de schade die ontstaat als de

geadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundlg ultgevoerd worden.

