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Het berekende energieverbruik is een inschattirg van de energiezuÍnigheid van het apparternent. Op de schaal wordt het
energiwerbruik van het appartement vergeleken Ínet het energiorerbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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Detail van het energieverlies
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energiwerlies via de ven'varmirpsinstallatb

Impact op het milieu

CO2-emissie

Wat kunt u doen om het energiwerbruik te verminderen?
1. Plaats extra bolatie in het platte dak.
2. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
3. Isoleer de buitenmuren.
4. Plaats zonwerirp aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteri ngen door

m

ilieuvriendelijke energiqrcductie

De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende gei'soleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om

hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten.

Mer

informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit

biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energklagenbchap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale afttek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
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karakteristiek jaarlijla primair energianerbruik*

32.4a4 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1.

Maatrcgel: Plaats extm isolatie in het platte dak.

Het platte dak van uw woning is gei'soleerd. bcra isolatie in het platte dak plaaben is economisch interessant. Een energiezuinig dak heeft
een U-waarde die kleiner is dan Q4 $mzK. Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. VermÍjd onderbrekingen van
de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

2. Maatregel: Isoleer de vloer bU de uiWoering van een grondige renovatie.
De vloer van uw wonlng is niet of onvoldoende geisoleerd. Isoleer de vloer blJ de uitvoering van een grondíge renovatle als er nog geen

isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderz|de als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie, Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 Wm2K.

3, Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zljn niet of matig geitsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uituoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekirgen van de bolatie zodat er geen condensatie kan onEtaan.

Aanbevelingen vqrr de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair yvaÍm wateÍ

Aanbevelingen Ytxrr koeling
4. Maatrcgel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of wesEijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*) Het kanKeristreke taarlfikse primaire energlerreóruik is de hoeredhdd pÍimaire energie (energle uit fusslele bnndstoftn zoals aardgas,
sbokolie, steenkool) dh gedurende een jaar nodig is noor de verwarmlrg, de pÍodnctle van warm water, de ventilatie en de koellng rran een
gebouw ofgebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de elgenschappen (compactheid, thermische isolaue en luchtdkhtheid) en de
installatles van en gebotnrv. BiJ de berekenlng wordt ui@egaan \ran een standaardkllmaat en een standaardgebruik.
Het pÍimalre energlwerbruik druK uit hoeveel energle uit fussiele bnn6toftn verbruikt wordt door de gebouwinstalÍafles. Voor aardgas en
sbokolíe ls de omrckenfacbr naar pímalre energie geliJk aan 1. Vmr elektsiciteit is die facbr 2,5. B'rJ elektriclbit wordt niet alleen rekening
gehouden met de energie dle verbruik wordt in het gebouw, rnaar ook ín€t de energie die verloren gaat Hj de produc{e en bi1 het transpoÍt
(ongeveer 60%). Voor eén eenheid elektÍicitelt biJ de gebrulker ls er ongeveer 2,5 keer zoveel ene€ie nodig in de vorm wn steenkool of

aadgre.
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