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berekend energieverbruik (kWh/

m 2) :
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Het berekende energieverbruik is eeh inschatting van de energiezuinigheid van het appaftement. Op de sdraal wordt het
energieverbrulk van het appartement vergeleken met het energleverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid.
datum; 27-05-2010
handtekening:
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Detail van het energieverlies
zeer

laag

laag

gemiddeld hoog

zeer hoog

zeer

laag

laag

gemiddeld hoog

zeer hoog

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

Impact op het milieu
l:,i],

CO 2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
2. Plaats extra isolatie in het platte dak.
3. Isoleer de buitenmuren.
4, Laat een specifieke audit uiwoeren op de collectieve installaties voor de verwarming.
5. Plaats zonwering aan de buitenzljde van de vensters als deze nog niet aanwezlg ls.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
woning te
De hierboven vermelde suggesties zijn baslsmaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een
gepland zijn, is het zinvol om
verminderen. Alleen als dáivoninq voldoende gei,soleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden
uit
hernieuwbare energiebronnen of ilarmtekrachtkoppeling in te ietten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagenschap: 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

t974

bouwjaar veruvarmingsinstallatie 2004
aantal

appartementen
volume

beschermd
bruikbare

52
138 m3

vloeroppervlakte

46

m2

karakteristiek jaarlíjks primair energieverbruikx

21.267 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
vermincleren. Energlezuinige beglazing heefr een U-waarde lager dan L,6w/mzK. Een energiezuinig venster (glas en raamkader) heeft een
U-waarde kleiner dan 2,5 Wm2K. Besteed ook aandacht aan de thermische kwaliteiten van het raamkader. Vervang ook dubbele beglazing
als die niet aan de voorgaande kwaliteitvoldoet. Plaats biJ vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het platte dak,
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Het platte dak van urrr woning is geiisoleerd. Extra isolatie in het platte dak plaatsen is economisch interessant. Een eneÍgiezuinig dak heeft
een U-waarde die kleiner is dan 0,4 WmzK. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van l
, !.
de isolatle zodat er geen condensatie kan
!.;.,

ontstaan.

3. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig gei'soleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uiWoering van een grondige renovatle bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.
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+v& Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
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4. Maatregel: Laat een specifieke audit uiWoeren op de collectieve
ssi
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installaties voor de venruarming.

Dit certificaat bevat enkel maatregelen voor de verbeterlng van individuele installaties. Als u meer informatie over de verbetering van de
collectieve installatie wilt, moet u een aanvullend energieadvies aanvragen.

K
Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
5. 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. PlaaB zonwering aan de buitenzijde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of we$zijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, qm op een energiezulnige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*)

Het karaKerlstleke jaarlljkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fosslele brandstofÍen zoals aardgas,
stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
installaties van een gebouw. Bij de berekenlng wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een sbndaardgebrulk.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie ult Íossiele brandstoffen verbruiK wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en
stookolle Ís de omrekenfactor naar primaire energie gelifi aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij eleKriciteit wordt niet alleen rekening
gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat biJ de producUe en blj het bansport
(ongeveer 600/o). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodÍg ln de vorm van steenkool of
aardgas.
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Vrijtekeningsbeding
De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certlficaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de
geldigheldsduur van het ceÍtlficaat. Mogelfk ziJn een aantal maatregelen praKisch niet ulNoerbaar of risicovol. Soms zljn biJ de uiWoering
aanvullende maatregelen noodzakelÍjk voor het behoud en de verbetering van de kwalíteit van het binnenmilieu of het comfort. Een nader
uitgeweÍkt ondezoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer of adviseur kan over het voorgaande uitsluitsel geven. Ondanks alle
zorg die aan de vas'tstelling van dit certificaat is besteed, kan de opsteller niet aansprakelijk gesteld worden voor de sóade die ontstaat als de
geadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

