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Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal wordt het
energieverbruik van het appartement vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie
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Detail van het energieverlies
zeer

laag
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gemiddeld hoog

zeer hoog

laag

gemiddeld hoog

zeer hoog

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

Impact op het milieu
zeer laag

CO

2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
2. Isoleer de buitenmuren.
3. Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de venararming
4. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. 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, eneÍgie uit
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

bouwjaar
bouvl,iaar

1966

verwarmingsinstallatie 1966

appaftementen
515
volume
t97 mz
bruikbare vloeroppervlakte 68 m2
aantal

beschermd

karakteÍistiek jaarlijks primair energieverbruik*

16.320 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1. Maatregel: Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas,

In uw woning

is er nog enkel glas aanwezig, Vervang de enkele beglazing door hoogrendementsglas. Het energieverbruik zal daardoor fors
verminderen. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde lager dan 1,6 WmrK. Een energiezuinig venster (glas en raamkader) heeft een
U-waarde kleiner dan 2,5 W lmzK. Besteed ook aandacht aan de thermische kwaliteiten van het raamkader, Vervang ook dubbele beglazing
als die niet aan de voorgaande kwaliteit voldoet. 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 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
3. Maatregel: Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de venruarming.
Dit ceftificaat 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 energieadvies aanvragen.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
4. Maatregel: Plaats zonwering aan cie 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 westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezÍg is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*) ttet t<arakteristieke jaarlijKe primaire energleverbruik is de hoevèelheid prtmaire energie (energie uit bssiele brandstoffen zoals aaidgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarÍlning, de productie van warÍn w6ter, de vêntilatie en de koeling,van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de elgenschappen (compacfiêld, thermlsche lsolatie en luchtdichtheid) en de
lnstallaties van een gebouw. BíJ de berekening wordt uitgegaan van eeR standaardkllmaat en een
l'let primaire energieverbruik druK uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruiK wordt door de gebouwlnstallaues, Voor aardgas sn
stookolie is de omrêkênfactor naar primaire energle gel$k aan 1. Voor elekblcltëlt is die fàctor 2,5, BrJ elelcddtêit wordt nièt rlleen reÉening
gehouden met de energie die vêrbruikt wordt in hel gebouwi maar ook rnet de energle die verloren gaat bij de productie en bij het transpoÁ
{ongeveer 600/o). Voor één eenheid Êlektricitelt biJ de gebrulker is er ongevêer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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'De meest€ maatregelen dle opgenomen z$n op dit certiflcaat, ziJn op dlt moÍnent kost€nBfféctiÊf sf kunnen dat worden blnnen de
geldlgheldsduur vËn het certlncoat, Mogelfik ziJn een aantal maatiegelen prËKi6ch nlet uiwoèrbaàr of rlsicovol. Soms zijn bij de ultvoering'
aanvullendo Ínàatregelên noodzakel[k voor het behsud en de verbetering van de kwalítelt vàn het bhnenmtliêu of het comfort. Een nadert
ultgewed<t ondenoek of rïiaatwer'kadvles door een instrllateur, aannerrer of adviseur kan over hêt voorgaandê uitsluiFel geven. Ondanks alle,
zory dle aan de wslstelllng van dit ertlffcaat is besteedf l€n dê opÊtêllêr niet aansprakeliik gesteld worden vosr de sdtade dte ont$t€at als de
geadviseède rnaatregelen zonder nader ondenoek ofonde$kundig uitgèvoerd

wsrden.
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