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De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken
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Energiezuinigheid van de gebouwschil
ener9rezurnrg

v

nÍet energiezuinig

gemiddelde U-waarde uan de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie
niet energiezuinig

:nergiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu
lage milieu-impact

hoge milieu-impact

v

CO2-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
69.211

karakteristiek jaarlijks primair eneryieveóruik (kWhfi aar)
De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het kanKeristieke
de bruikbare vloeroppervlakte.

jaarlijke primaire energieverbuik te delen door

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kwh/jaar) Ís de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.
Het wordt berekend op basis \€n een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlUkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieveóruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik druK uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elekhische installaties brengt dat een belangr'rjk bijkomend verschil teweeg met het werkel'tjke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid eleKriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat z'rjn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid trastgelegde werkwijze.
Mogelijk z'rjn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uiWoerbaar of risicovol. Soms zfin b'rj de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit yan het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder ondezoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakel'rjk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader ondeaoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan
'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundigd.

de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder

Energiewinsten en subsidies vtxtr energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak
Aanbeveling: als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.
Van 6,4

6z plat dak

is de aanwezigheid tran isolatie onbekend.

Verder (destructief) ondezoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende geisoleerd is,
zal het energieverbruik verminderen door het platte dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is
dan 0,4 Wm2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen
Aanbeveling: plaats hoogrcndementsbeglazing.
De woning bevat

4\,7 mz dubbele beglazing. Het energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door

hoog rendementsbeglazi ng.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 Wm2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren
Aanbevelingr als de buitenmurcn niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, ondezoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij
de uiWoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isolercn.
Van 160,6 mz buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) ondezoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende geisoleerd zljn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 Wm2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de vennrarmingsinstallatie
Aanbeveling: vervang de weinig enelgiezuinige verwarmingsketel.
100,0 o/o van de woning wordt venivarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een
energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95o/o.

Extra verbeterangen door milieuvriendelijke enetgieproductie
Alleen als de woning voldoende gei'soleerd is of grondige veóouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer Ínformatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag
De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieveóruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat
vindt u tips voor een goed
gebruikersgedrag.
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Invoelgegevens van de eneryiedeskundige
De volgende karakteristieken rran de woning zijn door de energiedeskundige in de sofilvare ingevoerd. De werkw'rjze om de invoergegevens

te

bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen t'rjdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.
Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat.

Resultaten
berekende energiescore

3.r0

kWh/mzjaar

karakteristiek jaarlijk5 primair energieverbruik

69.211

kWh/jaar

bruikbare vloeroppervlakte

203,78

m2

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

r,25

gemiddeld installaterendement

0.60
18.113

CO2-emissie

Wm2K
kg/jaar

Algemene gegevens
datum plaatsbezoek

2010812or8

referentiejaar bouw

r973

beschermd volume

infiltratiedebiet

m3/m2h

thermische massa
m3

668,,10

half zwaar/matig avaar

niet-residentiële bestemming

geen

Gebouwschil - verliesoppervlakken

I

daken of
isolatie - R-waarde

m2K/W

oppervlaKe

JJ1

2

dak of plafond - type

L97,38

plafondtype

1

spouw - aanwezigheid

isolatie - dikte

mm

isolatie - materiaal

f

dadaktype

I
gJ

onbekend

'ia

onbekend

120
MW

standaard (owige hellende daken)

phtdaktype 2

hêllend dak in riet

phtundty?e

standaard (overige platte daken)

plabndtype 2

delen

oppervlakte

m2

begrenzing
helling
oriëntatie
beglazing - type
profiel - type

of
begrenzing
helling
oriëntatie
beglazing - type

delen
m2

I

plat dak met onsilÍuctie in cellenbeton
standaard (owrige plafonds)
plafond met constructie in cllenbeton

1

2

3

4

24,67

2,89

LO,M

0,56

3,03

buiten

buiten

aor

buiten

buiten

verticaal

verticaal

verticaal

verticaal

verticaal

zuid

west

noord

noord

noord

dubbel glas

dubbel glas

dubbel glas

glasbouwstenen

dubbel glas

metaal

metaal

metaal

1

1

ja

ja

zonwering

oppervlakte

1

neen

isolatie - aanwezigheid

hellenddaktyp€ 2

6,40

platdaltype

onb€kend

luchtlaag - aanwezigheid

hellenddaktype

I

dak

2,440

6

7

0,56

1,03

buiten

buiten

verticaal

verticaal

oost

oost

glasbouwstenen

dubbel glas

profiel - type

9een

zonwenng

neen

metaal

1

ja

1

qeen

la

neen

metaal

I
ia
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gervone dubbele beglazing

geen

gm

dubbele beglazing waamn de opbouw niet Estgesteld kan worden

hout

houten prcfid

drie,roudig b€glaáng zonder coating

lqlÍ!*tr1

profid in kunststof rnet

prcfid

ftn

kamer of geen inbrmatie ov€r het aantal

kamers

dÍie\rordb9b2

driêvoudig begbang met coating

kunsnsOf 2

enkel ghs

enkêle bêglazing

rnebal

HR{hs

hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar vóór 2fi)0

m€iàal 2

metalen pÍofiel thermisdl ond€óÍoken

HRSlas 2

hoogrendementsbeglazing (\rer)bouwjaar in 2000 of later

ffi

aangrenzende onvemarmde ruimte

polycarbonaat 1

polyerbonaatplaten (ttÁree- of driervandig)

polFalbonaat 2

poly@rbonaahhten (vier- of meerwandig)

1

oppervlakte

m2

begrenzing

1

2
8,05

muurtype

luchtlaag - aanwezigheid
isolatie - aanwezigheid

I

prond in kunststof met twee of mer kamers
metalen profiel niet thermisdr ondeÈmken

160,62
buiten

muur - type

mHrÍtne

I

aor

1

muurwpe 1

neen

onbekend

onbekend

neen

standaard (oveÍige mur€n)

muurtype 4

muur in cdleírbeton, bÍeder dan of gdijk aan 23 crn

muuÊype 2

muur in isoleÍende snelbouw

a(r

aangrenzende onversarmde ruimte

muuÍtype 3

muur in ellenbeton

deuren

of

deur

opperulakte
begrenzing
deur of paneel -

tlpe

I

deur 2

2,24

2,O7

buiten

buiten

m2

niet-metaal

profiel - type

metaal

metaal
metaal 2

1

spouw - aanwezigheid

onbekend

onbekend

luchtlaag - aanwezigheid

onbekend

onbekend

isolatie - aanwezigheid

onbekend

onbekend

geêll

geen pmfiel

lcrsBtof2

pmfiel in kunststoÍ met twee of mer kamers

hout

houten profiel

metaal 1

rnetalen pmfiel niet thermisch ondeóroken

prcfiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal

m€taal 2

metalen plofiel thermisd onderbroken

kunstsd

I

karners

Ruimteverwarming

I

indMdueleentnle
aandeel in het bschermd volume

m3

568

type opwekker

stookolieketel

type ketel

niet condenseÍênd

regeling watertempentuur ketel
stookinrichting

kamerthermostaat
binnen b€schermd volume

referentiejaar fabricage

onbekend

ongeisoleerde leidingen

0m<=lengte<=2m

type afgifte

radiatoren/convectoren

pompregeling
meest voorkomende radiatorkranen

ja
manuele radiatorkranen

ja

kamerthermostaat
buitenvoeler

neen

Sanitair warm water

indMdue€l rvarm water 1
sys@m voor

keuken en badkamer

gekoppeld aan

ja, individueel verwaÍming

type toestel

niet @mbi (los voorraadv'at)

volume voorraadvat
isolatie voorraadrrat
leidingen
lengte gewone leiding

1001

< volume <=

1

2001

ja
gewone leiding

>5m
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Overige installaties
type ventilatie

geen mechanische af- of aanvoer

koelinstallatie

neen

bus

