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IDENTIFICATIE VAN DE WONING

ï HoÍte

Adrês

1

OveÍbeke, 13

082 Sint-Agatha-Berchem

Eêngezinswoning

Vloeroppêrvlakte 206m'
Dit EPB-certificaat geeft inÍormatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden
kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die
deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Zekan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde
energieprestatievanwoningen in hetBrusselsHoofdstedelijkGewest. ,,,,,r,:
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Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteron

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit
document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.
Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in
de door de eigenaar overhandigde documenten.
Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. ln dit geval gebruikt de
software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaarvan de woning.
Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het
EPB-certificaat zullen zijn.

De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen
De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale
energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr

Doel

Aanboveling

Evolutie van de
energieklasse
dankzij de werken

Daling van het

jaarlijks
energievoÍbruik

Do isolatiê van dê gêvêl verbeteronívêËtêÍkên

-9%
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De vloêr isoleren

+c.;*ê t;:!?s:.:t+{;:.!.:+{=|.}!l=z't
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=

-16%

Een buitenvoeler plaalsen

Hulp bij de uitvoeringvan de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!
Dit initiatief van het Brussels Hooídstedelijk Gewest, gecoórdineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van
specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige inÍormatie te geven over de
kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te
verbeteren.
U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te bgsparen en als
besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u
begeleiden bij elke fase van de werken. vvww.homeqrade-brussels
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Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning
De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van
de
energiebesparing die ze mogelijk maken.
De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties
(verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee

icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voon,rraarden voor
uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandeligheidsregels.
Stsdê$bêuw
ln het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt
vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). ln bepaalde
gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze inÍormatie verkrijgen
bij de dienst
stedenbouw van de gemeente ln kwestie.

Mede-eigendom

4

lndien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen
goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De
syndicus belast
met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschafÍen.

Mandeligheid

il

De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid
regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig
en
steeds wenselijk is.

ln de bijlage bl.1 het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de
ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

1

De isolatie van de gevel verbeterenlversterken
Onderstaande gevels zijn onvoldoende geisoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is
ontoereikend. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect
worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.
ln principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer
voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden
geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

ïe verbetêren

Object van de aanbeveling

oppervlaktê
171,54 m2

Ënergiewinst
Í*vwlPÉ/(nfjaàr)i

13

Voorgevel

36,34 m"

3

-A\
W)

Linkergevel

76,97

m2

6

Achtergevel
Rechtergevel

43,91 m'
't4,32 m2

J

stedenbouw
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De vloer isoleren
Deze vloer is niet gei'soleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isotatie aanwezig is., Een
ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoe!
bij de bewoner.

@

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen via een met de grond of een kruipkelder in
contact staande vloer te vermijden. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en
de verhoging van de vloerpas.
Object van de aanbeveling
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruÍmte

3

Te verbêteren

Energiewinst

oppervlakte

Itli,ih PE,ín,-jaar)l

57,45 m2

7

Een buitenvoeler plaatsen
Een buitenvoeler maakt het mogelijk om de watertemperatuur in het vertrekpunt van de verwarmingsketel
aan te passen aan de buitentemperatuur.

E

Door het plaatsen van een buitenvoeler kan de gemiddelde temperatuur van het veruuarmingswater
gedurende het hele verwarmingsseizoen worden verlaagd, wat jaarlijks leidt tot een aanzienlijke
energiebesparing.
Object van de

aanbeveling

Energiewinst
lkn&pEl{fr,.jaar}t

Verwarmingssysteem

4.

I

4

Het ventilatiesysteem vervolledigen
Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnentuchtkwaliteit en comfortabele
b i n ne

,^rnl

ntem peratu

re

n te g a ra nd ere n.

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie
van de woning.
Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te
verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de
aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid
van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.
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EPB-verwarmi ngsreglementering
De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien
een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.
Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen

vereist:

'
'
'

De EPB-oplevering die controleert of elk nieuw vemrarmingssysteem (vanaf 'l januari 201 1) correct is geïnstalleerd;
De EPB-periodieke controle in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct
werken;
De EPB-diagnose met als doel de performantie van een venrvarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door
middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:
https://LeeÍm ilieu. brusse ls/prgfessi0nn als:verwa rminq

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EpB-certificaat de
certificateur zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1.

Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem

1

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op ta$iw.leefmilleu.brussels/veruarminetsketel.

;P
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Diverse informatie
Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateurvoert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij
hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur
gedaan heeít tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare
bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht.Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde
goed kunnen echter onbepaald blijven. ln dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het

bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum
aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur ie bezorgen.
Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur,
gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de
gebouwschil (oppervlaKen van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke oÍ private technische
installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ..") van de
woning.
Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde
berekening maakt het mogelijkwoningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklasse"
Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is
van uwgedrag. Bij een even grote oppervlaKe en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echterwel

energÍezulnigerzijn dat een woning in klasse D.

Hernieuwbare energie
"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op
de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.

Írt^
'JJ
art
+

peling

Ënergieklasse
Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++
voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie
produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus,

gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.
De stippellijn die het "Niveau EPB-eis 2019 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt
overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het
gebouwd zouztln geweest met inachtneming van de in 2019 van toepassing zijnde
EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor

w
@

@
F!ffi:
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renovatiewerken ondenrrrorpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang
die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energleprestatie
beïnvloeden. Meer inÍormatie hierover via Homegrade of op
www. leefrnilie.u.bruss_g-lslEPBwerken.

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop
gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen
of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, aÍfiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPBCertificaat vermeld staat.

Waar staat primair eneígieverbruikvoar ?
Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas,
aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de
energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kwh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kwh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
P 6112

/

;?

EN E RG I EPRESTATI ECE RTI

BRUSSELS
HOOFOSTÊDELIJK

FICAAT

Wooneenheid

GEWEST

nummer : 201 9081 2-0000554686-01 -0

Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?
Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel
of als erwijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het
EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

l/Vie heeft

dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van
erkende certificateurs van het Brussels HooÍdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de
erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een
EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de
woning waaryoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de cerlificateur die dit certificaat heeft opgesteld
onderaan deze pagina.

Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen.
Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1.

Neem contact op met uw certificateur

ln eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te
geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hijzal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit
resultaatsteunt. Indien u ondankszijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwrjfelt, kan u hem vragen u de
bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de

woning in kwestie. Als de certiÍicateurfouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EpB-certificaat
toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door LeeÍmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EpB-certificaat en de
door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op www.le€fmilieLLbrussels/EpBcertificaat.

2.

Dien een klacht in bij LeeÍmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certiíicaat vermeldt, het adres van
het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail (klaclten-cerlibru@leefmilieu.b.russels) of
per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & ïaxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw
klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op
de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve vooralle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 027757575 oÍ de website te
raadplegen : www, Leefmiiieu.brussgls

Ceftificaat opgesteld door

:

Naam

UMBA Steve

Firma

PEB Rapide

Erkenningsnummer

Rekenmethodeversie
Softwareversie

001028027
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Coderingsverslag
PRESENTATIE
Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coóeringsverslag worden

beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele
vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de
verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk
om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.
Leoende
Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.
De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid

ffi

BESCHRIJVING VAN DE GECËRTIFICEËRDË WONING

Datumbezoek

0710812019

Omschrijving
Toutes les pièces de I'unité d'habitation sont incluses dans le volume protégé

Algemene gêgevens
Huistype : Halfopen bebouwing

Bouwjaar: 1974

Beschermd volume : 6í 0 m"

Oriëntatie voorgevel : Noord-West

Bruto vloêroppervlaktê : 206 m"

Thermische massa : Half zwaar/matigzwaat

I

Het bouwjaar is gebaseerd op de luchtfoto (HemelsBrussel).

LIJST VAN AANVAARDBAAR BËI'YIJSMATERIAAT
De certiÍicateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie

Nr

Datum

Naam (& Omschrijving)

Foto's

1

12t08t2019

Année de référence (Bruciel)

Foto's

2

07108t2019

Ud porte garage

Attest van EPB-periodieke controle

3

22t11t2018

Attestalion contróle

COMPONENTEN VAN DE WANDEN
l. Opake componsnten meÍ geïdentÍficeerd isolatie
e2

*?,e

rl zrsl ri rt r v kz or * rt

W.|r'ít'"%"twt

1. Hellende daken
DVIGO1 Toiture inclinée
Hoofdtype : Standaard

3,09
lsolatie

Luchtspouw: aanwezig

P 8t12
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: 10 cm Polyurethaan

2,86

nummer 201'9081 2-0000554686-0.1 -0

CoderingeveÍslag
Wsr*zz

W"lrce'"AlW|

MUIGO1 Mur

2,13

HooÍdtype : e>3Ocm+buitenafiarerking

lsolatie

I

:6

cm Polyurethaan

't,71

Luchtspouw: onbekend

ll. Opake componentên zonder ge'tïentificeerd isolatie
Vt*er4tfr

í4 lzzz'z,%LV6|

Vl-Zl0l

Planchêr
HooÍdtype : Standaard

Geen isolatie vastgesteld

lll. Componenten openingen
13*urcrz

U*

í"1*'lttzz'"K"2

1. Dêuren zonder beglazing (minder dan 25% beglazing)

DE02

Porte garage

1,25

2

Geisoleerd metaal
2. Dêurên met bêglazing

DEOí

Porte principale

Avht2

Gei'soleerd niet-metaal

Y)

fr

3,13 t

50% Gewone dubbele beglazing

&arcr*z'z

í.

\J,vs

ltá'álnl.Wj

Ramen volledig voorzien van beglazing

RA01

Therm. kunstoÍ profielen

RA02

{Wtn(.K} *
'1,10 0,76: c

Chássis PVC+DV
Gewone dubbele beglazing

Velux (B+D\,r)

'.

"rrsiYyÍ

Houten profielen

1,00

Gewone dubbele beglazing

0,76:.

c

VERLIESWANDEN
I. DAKEN
Totale
oppervlakte

^-.ll

lt

Oppervlakte
openingen

7

Netto

oppervlakte

Dakvlak voor

27,05 m"

0,00 m,

27,05 m"

Dakvlak achtar

27,05

m2

0,63

26,42 m'

Oakylaktinks

28,64

m2

0,00 m"

m2

28,64

m2

L Hellende daken

{}awp*ner* $pfierulakte

ba?.vlak v*qtr

DWOí

Toitl

EA/1G01

27,05

m2

P 9112

H*.ll*tE

45

3tir:n|etie

U lWl?z""Kl

Noord-West 0,31 ', t:. :
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Coderlngsverslag
Cantptxter* Appervlaklk*

ï3akvta?, ac?tt*r

DVA01

ElVlGOl

Toitl

27,05

l4eltií1tt

Atiènt".tíi'a A gdtíll,.W

m2

45

Zuid-Oost

m'

zonder zonwering

',.

c

't,69',

r

0,31

:

*p*nirag*z"z
Raam
*ah"zsla?,Zinks

DVLOI

0,63

RAO2
CanqrsneNÉ

Toitl

Apgervl'"skt:e

28,64

DVIGOl

Oríónl*\ie:

t4q,llu1g

m2

ïJ ltltllrn'z,Kj

Noord-Oost

45

,

0,31 ',

t

II. GEVELS
Totale
oppervlakte

tl
tl

ffi

openingen

Netto
oppervlakte

Voorgevel

57,20

m2

20,86 m'

36,34 m'

Achtergevel

57,20

m2

13,29 m2

43,91 m"

Linkergêvel

79,20

m2

2,23m"

76,97 m2

RechtergeveÍ

14,32 m2

0,00 m,

14,32 m2

V**rg*v*l

{)íTfier*X)

Campa*er* {}{$tNvt,ikte.

rvrwor

Oppervlakte

MUIGO1

Murl

57,20

m"

Buiten

kaltsr*
Privatief

Ari*n

í*ie.

í) lz/'íknz"\í|

Noord-West 0,43.

r:

*p*tziutg**
Deur

DEO2

5,56 m2

Deur

DEOl

4,25 m'

zonder zonwering

Raam

RAo1

í 1,05 m'

zonder zonwering

&"e*'terg*vu\

ffi

Coínpz{\ent

Murl

rvrunor

2

*zzzgttvvttS

App+rvlakle

MUI@'f

57,20

RAoí

13,29 m'

m2

Buiten

gtal*$

$riànlíjtio

PrivatieÍ

Zuid-Oost

{}lzeniu'tq**
Raam

ffi

tJ*nVtrsner&

?ir'r?ryryz: . ""---.

uur-or

ómgtvntll

t)ïsp*rvlisktt't

MUIGO1

Murí

zonder zonwering

79,20

m2

Buiten

*.i1L)*
Privatief

1,76',

*ri1nlali*

t;

ï3 lt&,Íírzz'.Yzl

Noord-Oost 0,43'. t:.

1

{3V:arzirztg*tz

Raam

ftecï'2ergovr'l

ffi

rt'runor

RAO'

C*rnp*nenl

2,23m"

{Zr'ngr:vrng

AppenAakt"e':

MUIGO1 14,32m2

Murl

116'

zonder zonwering

Buiten

$laltss

Privatief

*rië:í1\írtitt

ï3

"r

lV'él*z'.K|

Zuid-West 0,43

{:

III. VLOEREN

Totale

'

oppervlakte
Vloêr - RDC

57,45 m2

rt:2_ry
qZ.tlat

ffi

-re**

wnor

C*mg*nenl *rt{}ervt&k1í}
Plancherl

MZI01

57,45

m2

P 10t12

{}rng*v*tg
Grond

í)

NV;llkw',%.j

;
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Coderingsverslag
TECHNISCHE INSTALLATIES
I. VERWARMING
Verwarmingstype

VerwaÍmingssysteem

1

E
$ecteur

1

Deel woning

lndividuele centrale verwarming

100

o/o

SE

?3.{:9ïez:a.r.

í. Ketel
GENl

ffi

VAILLANT
Brandstof

gas

Attest van periodieke controle

aanwezig

Technologie

condenserend

Diagnoseverslag

af,rrrezig

Fabricagejaar

2012

Rendement 30% deellast

onbekend

Nominaal vermogen

25,00

T' ingaand 30%

onbekend

nrre generatoren in het beschermde volume.

Opleveringsattest

afl,vezig

De warmteopwekking wordt door êen thermostaat gereguleerd.

Aantal toestellen met waakvlam

kw

3

.0

Geen buffervat
W.r*2*ta\a*yrateegz

De veMarmingslichamen zÏn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat
aanwezig.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn gei'soleerd.
De circulatiepomp wordt gereguleerd.

II. SANITAIR WARM WATER
Type installatie

r

lnstállatie SWWi

lndividuele installatie

tll

lnstallatÍe SWru1

ECSl

S\AA/V-productÍe door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.
Er is geen distributiekring aanwezig.

P 11t12

í

Aangedaane lokalen
Keuken en badkamer

3

nummer : 201 9081 2-0000554686-01 -0

I

Codeínganers-lag

III. VENTILATIESYSTEEM
kamers

,rr*J

Séjour

Nee

Kamer

Les chambres

Nee

kamers

ff

Naam van dê kamêr

Woonkamer

Naam van dê kamêr

ventilatiesysteem

Badkamer

Salle de bain

Nee

Toilet

Toilette RDC

Ja

Natuurlijk

Toilet

Toilette Etage

Ja

Natuurlijk

Keuken

Cuisine

Nee

Het ventitatiesysteem is onvoilêdig.
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