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Het berekerde. energleveórulk ls e€n lnsdlatung van de energlezulnlgheld van het appartemenL Op de sdtaat
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Ik verklaar dat alle gegevens op dlt certiflcaat over€en$emmen met de weÍkelUkheld,
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Detall van het energlevedles
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energleverlles langs muren, daken, vloeren,

versters en deuren
energlevedles vla de verwarmlngslnstallaUe

Impact op het mllleu

@2-emlsle

Wat kunt u doen om het energleverbrulk te vermlnderen?
t. V€Ívang dubbel glas of drledubbel glas zonder coaUng door hoogrendementsglas.
2. PlaaE exba lsolaUe ln het hellende dak.
3. lsoleer de vloer b[ de ultvoedng van een grondlge renovaïe.
4. Isoleer de bultenmuren.
5. Veruang de elekblsdre venrvarmlngdnstallatle.
6. Pharc zonwerlng aan de bultenzlpe van de venstes als deze nog nlet aanwezlg ls.

I

Extra verbeterlngen door mllleuvrlendelfke energleproducile
De hlerboven vermelde suggestles zlJn baslsmaatregelen om op een kosteneÍfectleve rnanler het energleverbrulk van een wonlng te
vermlnderen. Alleen als de wonlng voldoende gelsoleerd ls of grondlge verbouwlngswerkzaamheden -gepland z[n, ts het ztnvotim
hernleuwbare energlebronnen of warmtekraótkoppellng ln te zetten, Meer lnformatle over onder anUèrá zonneianelen, energle ult

blomassa of warmtepompeo vlndt u op de webdte van het V'laarns Energleagenbdlap:,w\,vrv.energlesparen.be,

Premles en flscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u preÍnles of flscale aftrek verkrfgen. Meer gedetallleerde lnformatle daarover vlndt u op
t

rwvr.energlesparen. be
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Bescfir[vlng van het gebouw en de lnstallaUes

Aanbevellngen voor de verbeterlng van de tsolatle
1.

Maatregel: Vewang dubbel glas of driedubbel glas zonder coatlng door hoogrendementsglas.

ln uw wonlng ls er getroon dubbel glas.oÍ drledubbel glas zonder @aung aanwtzlg.

dubbel glas of ddedubbel glas zonder oaung
door hoogrendemenbslas. Energlezulnlge beglazlng heeft een u'waardè dte kletnór leryang
b dan i,o Wm.-x. Êèn enárgrezurnlg v*nn.ifóiiJài
raamtgder)leeft een U'waarde dle klelner ls dan 2,5 Wm2K. Besteed ook de nodlge aan&cfrt aan ae tnermíscfre fiailterten
raamkadec Plaab b[ veruanglng van vensters roosters voor de toevoer van venËlaueludlt

ïrnGi

2. Maatregeh Plaats'extra Ísolatle ln het hellende dak.
Het hellende dak van uw wonlng ls geïsoleerd. Extra lsolatle ln het hellende dak plaatsen ls economlsch
lnteressant. Breng aan de
blnnendJde wn de onstudle ook een dampsdrerm aan. Een alternaUef voor het lsoleren van tret nerfenJe Cakls
dd zoldeMoer óÈien aL
gebrulkt
de zolder nlet
en nlet veruarmd wordt. Venn[d.ondeóreklngen van de lsolatle zoaaf eióên conàensage
ran ontstain. eenenerglezulnlg dak heeft een U-waarde dle klelner ls dan O4 Wm2X.
f

3.Maatregel: Isoleer de vloer b[ de ultvoerlng van een grondlge renovaile.
De vÍoer van uw wontng ls nlet of onvoldoende geisoleerd. tsoleer de vloer bl1 de ultvoeÍlng van een grondlge
renovale als er nog geen
lsolatle aanwerlg ls of plaats extÍa lsolaue. Oat kan aan de onderrude ats íh beretkbaai rs, of áai
oó-o-ovenzgae van dà d;áF;,i.;
ons{ruc0e, Een energlezulnlge vloer heeft een U-waarde van 0,4WlntX,

4. Maatregeh Isoleer de bultenmuren.
De bultenmuren vao uw wonlng.z{n nlet of matlg geïsoleerd, Isoleer de bultenmuren b[ de ultvoerlng
van een grondlge renovaue bll
roorkeur aan de tultendJde ran de dagende onstuc0e. verm[d ondeórekhgen van de tótaft zodat

óe€nt

óoïËlËiji';;i;;nï."

Aanbevellngen voor de verbeterlng van de lnstallaUe
5. Maatregel: Veruang de elektrlsche venrvarm ln gslnstallaUe.
uw wonlng wordt eleKrlsdt venrarmd. BU de opwektlng en het transpon van elektÍldtelt gaat veel energle veíoren,
Een energlezulnlg
alternatlef ls een centíaal verwarm-lngssysteem met hoogrendemêntsketel en blJ voo-rkeur ein .onaenserende
k€tel. plaats de
veraarmlngsketel HJ vmrkeur Hnnen het besdrermde volume.

Aanbevellngen voor eanltalr warm water

Aanbevellngen voor koellng

!

e nerg i e p restatiecertifÍca

at
;::\

:,r.'r'itr;i:j

bestaand gebouw met woonfuncile

j:-,i:,i

jillri:ir:. ii':!.::lj::...}

;_

6. Maatregel: Plaats zonwerlng aan de bultenzflde van de vensters als deze nog nlet aanwezlg
ls.
ln de wonlng ls e€n koellnstallaue aanwezlg of ls de kans op ovefferhltlng ln de zomer groot. plaats zonwerlng

vensters aan de zuld-, oost', of westr{de van het gebouw, als deze nog niet aanwezlg
ln de zomer te verm[den.
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