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Iletail van het energievalies
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energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impactop het milieu
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Wat kunt u doen om het energieverbruik

h

yernrinderen?

1. Venrang dubbel glas of driedubbd glc zonde oating door trcogrendeÍÍrentsgb,
2. Plaats er<ba isolatie in het hellende dak.
3. Isoleer de vloer bij de uitrioerirg van een grondrge renovatie.
4. Isoleer de buiEnmuen.
5. Plaats zonurering aan de fuibnziile rran de versters als deË nog niet aanr,wig is

Exta verbemringen door milieruwiendelijke energieproductie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieveóruik rran een rvoning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingsrverkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om
hemieuwbare energiebronnen of warmtekradtRoppeling in te zetten. Meer informaËe over onder andere zonnepanelen, energie uit
bioÍÍtassa of YvaÍÍntepoÍnpen vindt u op de wehdte van het Vlaans fnergieageÍrtsdrap:

Pnemies en

fisle

rwrw.energepren.be.

aftr€dr

Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
rvww.energiesparen.be
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Besdrrijvitrg van het gebouw en de installaties
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besdrermd volurne

696 me

bruikbare vloeroppervlakte

232m2

karalGeÍistiek jaarlijks primair anergieveóruik*

60.797kWlr

Aanborelingen voor de verbeÈring van de isolatie

l.

Maabegel: Vervang dubbel glas of dn'edubbel glas zonder

oating dmr hoogrendementsglas.

In uw yrroning is er gietrcon dubbel glas of driedubbel gla zonde coating aanrreziÍt. Vennng dubbel glas of driedubbd glas zorder oating
door hoogrendementsglas. Energiezuinige beSlaziÍrg heeft een U-waarde die Heiner is dan 1,6 $mzl1. Een energieuinig rierrter (glas en
raamkader) heeft een U-waarde die kleiner is dan 2,5 Wm2K Eesteed ook de nodige aandadt aan de tlprmisctre hraliteiten van het
raamkader. Plaats bij \r$rangiÍrg van veÍEteÍs roostes vmr de toaroer vitr venUlatidudrL

2. Maatrcgel: Plaats extra isolatie in het hellende dak.
Het hellende dak van uw woning is geisoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economiscfr interessant. Breng aan de
tÍnnenziile mn de onstructie ook een dam@term aan. Een attematief voor het isoleren van het h€lleÍrde dak b de zoltlbruloer isoleren als
de zolder niet gebruiK en niet venrvarmd wordt. Vermlp ondeórekingen van de isolatie zodat er geen aondensatie kan ontstaan- Een
energiezuinig dak heeft een U-ryaarde die ldeiner is dan O4 Wm2K.

3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering rran een grondi,ge renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geflsoleerd. tsoleer de vloer bij de uitvoering \ran een grondige reno\,'atie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de ondezijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
coÍEffudie. Fen energiezuinige vloer heeft een U-waarde van O4 Wm2K.

4. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig ge-rsoleerd. Isoleer de buitenmurm bij de uitvoeríng van een grondige renovatie bij
vq)rkeur aan de buitenáite van de dragende corsfuctie. Vermrjd ondeÍbíeking€Ír van de isolaUe zodat er geen ondersatie kan onb6aan.

Aanbevelingen v(xDÍ de verbebring van de installatie

Aanbevelingen yrxDr sanitair walÍn

wabr

Aanbevelingen voor koeling
5. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezb is.
In de woning is een koelinstallatie aanr,vezig of is de kans op oveneriitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzilk rran de
vensteÍs aan de zuid-, mst-, of westzille van het geborn, als deze nog niet aanuÍezig is, om op een energiezuinige manier overrreÍhitting
in de zoÍner te vermiÍÍen.

(*) Het lorakbÍistieke iaarliikse pnÍnaiÍe energas,erbruik is de iroevedheirl pimi$re energb (eneÍgb rdt ftside bnrdstoftn mab aadgË,
$ookolie, steenkool) de gedurenê een iaar nodig is roor de venyarming, de produclb vzr warm yuaEr, de rren0latie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigeÍLsóappen (csnpac$ret4 ËlgÍniscfle lsolatie sr ludrUiótheftt) en de
iruilallaties ran een g€bowy. Bj de berekening wordt uigegaan van een standaardnfnaat en ean standaaeebruik
Het pÍimaire ernrgiarerbruik drukt uit hoe,ed eneÍgie uit fusdele bÍan&frn \reÍbÍuiK wordt door de gÉbouwinstdla[ies Voa aardgc en
stookdie ls de omrekenfacbr naar primaaÍe energie Selti( aaÍt 1. Voor ebkficitelt b die factor 2,5. Bij del(biciEit rmÍdt Íiet aleen reÉening
gefDudeÍt Ínet de energb die verbruiK rvordt in het g€bouw, nraar ook Ínet de eÍr€Ígie db verloren gaat ttj de productie en bij het faÍEport
!:*g"y* 60%). Voor éen eenheid elekÈiciteit hl de gebrulker ls er ongweer 2,5 keer zoveel srergie noOfgin de vorm tnn steenfool of
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Vrijbkeningsbedlng
De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dlt aeruficaat, zijn op dit moment kostenefFectief of kunnen dat woden binnen de
gddigheidduur \ran het ertificaat Mogeliik dJn een aantal maatsegelen praktisdr niet uiwoeóaar of Ésiornl. SoÍÍls ziJn bii de uitvoering
aanwllerde maabegelen noodzakelijk voor het behoud en de veóehring rran de kwdibit rran het bimenmlli'eu of net corrOn Een nadei
uitgevuerltt onderzoek of rmbrverkadvies door een ln*alhbur, aanrrenrer of advLnr.rr lcrr oler het rroorgaarde uiÈCrg gerrcn (hchnks alle
zorg die aan de vaststdling van dit certificaat is befrd, kan de opstdler riet aarsprakdfr ge56|d woÍdeÍt voor de sdrade de or&at ab de
geaóriseeÍde ruategden ander naderonderzod< of andedcrmtig ufrtsevoerd worden.

