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Het E-peil voldoet.
Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
E vloeren I muren
D vensters n oat
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ventilatievereisten.

Er is voldaan aan de
Het risico op oververhitting is beperkt.
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verklaring van de verslaggever
lk bevêstig dat alle gegevens op dit certificaat oveÍeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties)

10/06/2011
handtekening:
datum:
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(gelezen en goedgekeuÍd)
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Dit certificaat is geldÍg tot en met 0610512A20*

' De oipnaar houdf hst energieprêsiatlecerËficad bij tiJens de volledigo geldigheldspoÍiode.
AF de gegevens op dit onergiepÍ€6bliecÉrtificaat ni€t ovelsenstsilÍlon met oe werfenge uttvoering, *nà na ceruncaat wrvallen.

andere karakteristieken van de wooneenheid
karaKeristiek jaarlijks primair energieveóruik volgens de conventionele methode:
bruikbare vloeroppervlakte

10747.38
231.f 6

:

jaarlïkse netto-energiebehoefte voor venvaÍming per eenheid vloêÍopp€Ívlakl€:
jaarlijkse netlo-energiebehoefte voor koeling per eenheid vloeroppervlakte:
jaarlijkse netlo-energiebehoefie voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakle:
waarde van het lekdebiet per eenheid oppervlakte van de gebouwsóil (vso):
inÍiltratievoud bij 50 Pa (nso):

kwh
m2

20.09

kWh/m'

1.64

kWh/m'z

21.73

kWh/m'?

12.00
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niet door hemieuwbare energie gecompenseerde energievraag voor ruimteveruarming en koeling:

22338.79

MJ

opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

tips voor een goed gebruikersgedrag
De energiepÍestatie en het karakteristieke jaadijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een slandaardklimaat en een
standaardgebruik. Uw energieÍacfuur wordt echter ook beinvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elgkfisóe toestellen
en de manier waarop u omspringt met eneÍgie.
Hieronder vindt u enkele tips om uw energieverbruik te verminderen. Meer típs vindt u op de website www.energiesparen be

.
'
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Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig controleren en onderhouden
lsoleer de venrvarmingsleidingen in de niet-veryvarmde ruimten, zoals op zolder, in de kelder en kruipruimten en in de garageZet's avonds de venivarming op de nachtstand (bijv. 15'C) een halfuur voor u naar bed gaat.
Laat een mechanisch ventilatiesysteem conect instellen. Zet de Íamen alleen open om intensief te ventileren, bijvoorbeeld bij
scàilderwerken
Kies bii de inrichting van uw woning voor armaturen die geschikt zijn voor spaarlampen of andere energiezuinige verlichting zoals led- en
tl{ampen. Halogeenlampen en gloeilampen zijn niet energiezuinig en verbruiken drie tot vijf keer meer energie.
Kies voor een koelkast, diepvÍiezer, wasmachine met A-, A+- of A++-label.
Koop toestellen met een laag sluipveóruik en schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niêt gebruikt
ln goed geisoleerde woningen gaat minstens 15lo van het enêÍgieveÍbruik naaÍ het produceren van warm water. Met een zonneboiler
bespaart u tot 50% van die energie
Een waterbesparende spaardouchekop veÍbruikt 40% minder water en energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde
blilft

woordverklaring
Encrgleprestatic- cn blnnenkllmaalels€n
De Vlaamse energiepestatieregeQwirg legt eisen op aan de eneígieprestatie, de th€rmische isobtie en het binnenklinraat van
gebouwen of gebowvdelen. Ds energieprestati€ woÍdt uitgedruka in een E-poil. Hoe hger het E-pdl, hoe energiezriniger het gebouw is.
Het K-peil is de maat voor h€t globale isolatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloelren, de muren, de
ftillen, de daken en plafonds pïsoleerd djn. Om een goed binnenklínraat te creéren, zijn minlmale ventilafievmzbningen veíeist.
Daarnaast rYordt ook het rlslco op onrvefiitdng irBeschat. Overyefiltltng kan lmÍneÍs aanleiding geven tot het plaatsen rran een
eneÍgieverslindende aírcoÍdltioninginstalbtíe.

KarsktsÍbthk Jaarlflks prlmair energleveórulk

Het karakterlstieke jaadiikse primairc eneÍgieveÈruik is de hoêveolheid primaiÍs energie die geduÍsndê êên iaar rodig is voor de
venvarming, de prcductb van waÍm water, de ventilatie on do ko€ling van Een gebouw of gebourrdeel. Het rrcídt berd(end op basis
van de eigenschappen (compacheld, thermische lsolatie en lucfitdlchtheid) en de lnstallaties van eên gebdrw. BiJ de berekening wordt
uÍtgegaan van een standaardldimaat en een standaardgebnuik.
Het primalre en6Ígaev€íbruik drukt uit hoeveel energb uit fossiete brandstofren veóruiK woÉt dooÍ de gebouwinsÉallaties. Voor
aadgqs en stookolie b de omÍekenÍador naar prlmair€ enErgie gelijk aan í . Voor ebkkicibit ie die Íac{or 2,5. BÍj elektriciteil woÍdt niet
alleen rekenirg gehouden met de energie db verbruiK wordt in het gebouw, maar ook met de energie die wrloón g€at bij de pÍodudie
en bij het transport (ongeveer 60%). Voor éón eenhekt elekhiciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel enoígie nodig in de
vorm van steenkool oÍ aaÍdges.

