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Het berekende energlwerbrulk ls een lnsÓatdng van de energlezulnlgheld van
h€t-uriiaance
appartement. op de sdnal wordt hèt
eneryleverbrulk van het appartement verge leken met het energlwerdttr
van aite
gebouwen met r,roonfuncue.
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Detall van het energleverlles
zeer

laag

laag

gemlddeld hoos

zeer hoog

laa!

laag

gemlddeld hoog

zeer hoog

energlevedtes langs muren, daken, vloereq

vensters en deuren
energleverlles vla de vemarmlng$nstalla0e

Impact op het mllleu
zeer

CO2-emlsle

Wat kunt u doen oft het energleverbrulk te vermlnderen?
f. vgrvang dubbel glas of drledubbel glas zonder coaung door hoogrendementsglas.
2, Píaab exba lsolale ln het hellende dak,
3. lsoleer de vloer b[ de ultvoerlng van een grondlge renovaUe.
4. Isoleer de bultenÍnu€n.
5. Vervang de elekblsóe reÍwarmlnggnslalla[e.
6. PlaaB zonlerlng aan de bultenzlJde van de vensterc als dere nog nlet aanwezlg ls.

Extra verbeterlngen door mllleuvrlendel[ke energleproducfie
De hterboven vennelde suggestles rUn baslsíïaatregelen.om op een kosteneffecUeve
manler het energleverbrulk van een wonlng te
vermlnderen. Alleen als de rronlng voldoende geïsoleerd ts of grondlge verbouwlngswerrzaamneàen
iàpËno zt1n, ls het zlnvol om
hernleuwbare energlebronnen ofwarmtekrachtkoppellng tn te ietten.-l,leer lnÍorrnaile over onder
anoàËzonnepanelen, energle ult
blomassa of warmtepompen vlndt u op de web'dte van het Vlaams Energleagenbdrapi.wwu,.energlesparen.be.

Premles en fiscale aftrek
voor bepaalde werkraamheden kunt u preÍnles of Ílscale aftrek verkrlJgen. Meer gedetallleeÍde lnformaile
daarover vlnilt u op

wrvwenerglesparen.be
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Bescfirfvlng van het gebouw en de lnstallaUes

Aanbevellngen voor de verbeterlng van de ÍsolaHe
1' Maatregel: veruang dubbel glas of drledubbel glas
zonder coailng door hoogrendementsglas.

In uw wonlng ls er gewoon dubbel glas of drledubbeÍ
s]ltlrtdï@uung aanwezÍg.
glas of drtedubbel glas zonder
coaung
door hoogrendemenbglas. Energlezulnlge beglazíng tieeft een
teryang dubbel
u-tuaaraËàË uáïlr ls oan í,6 dm,ft. É;inergrezutntg
venster (gtas en
raamkader) heeft een u'waardc dle kláner É aan z,s gmzK.
s..teud
dk
d;
i9{rsg urndr.hail A ihï,mbche kwanterten van
namkader. praats b[ veruangrng van ven*en roost# voor
het
de toevoer van venuraueludrt,

2. Maatregel: plaats'extra lsolaUe ln het hellende dak,
Het hellende dak van uw wonlng ls geÏsoteerd. Extra lsolatle
ln het hellende dak plaatsen ls economlsch lnteressant.
Breng aan de
blnnendjde van de @nstucl€ ook een dampcdreÍm aan, Een
attemaueívói À* ror.ren
oe zotdeívro€r rsoreren ars
gebrulkt
de zolder nlet
en nlet veÍwarmd riordt. ve*10-91gápËit';s,il;r
;e"tsotage zodat er geen condensate kan ontstaan.
enaglezulnÍg dak heeft een U-waarde dle ldelner ls dan ó,1
Een

*íÉt Ëiffi;;i<ïs

WrrX.

3. Maatregel: Isoleer de vloer

b! de ultvoerlng van een grondlge renovatie.

De víoel van uw wonlng ls nlet of onvoldoende gelsoleerd.
lsoleer de vloer b6 oe

lsolatle aanwezlg ls of plaats extra lsolaile, Dai kan aan oe

constucfle. Een energlezulnlge vloer heeft eeo U-waarde

"an

utvmrtng van een grondlge renovaue als er nog geen

onoe-rirràïriiË-Èreruair ri. oiian

O,+

WlmíC

áe Ëienzryoe yan de dragende

4. Maatregel: Isoleer de buítenmuren.
De bultenmuren van uw wonlng zun nlet of matlg gelsoleerd.
Isoleer de bultenmuren bll de. ultvoerlng van
een grondlge renovage bf
voo*eur aan de bultendJde van de dragende consrrite. vermrr
ànaerure[;;ffi;" de leraue zodat er ge€n ondensaue kan
onb*aan.

Aanbevellngen voor de veÉeterlng van de Ínstaflafie
5. Maatregel: verva ng de elektrrsch e verwarmrn gsrnstalraue.
Uw wonlng wordt elektrlsdt veíwarmd' B[ de opwekklng en
het transport van elektÍldtelt gaat veel energle verloren.
Een energlezulnlg
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Aanbevellngen vqrr sanltalr warm water

voor koellng
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6' Maatregel: Plaab zonwerlng aan de bultenzfde van

de vensters als deze nog nlet aanwezlg ls.
ln de wonlng ls een ko€lh$allatle aanwezlg of ls de kans op.oververiltfng
ln de zomer grcot. plaab zonwerrng aan de
bultenrfde van de
orwesbfde vàn het sebornr,;ts
r]
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