
Molenbergstraat 30 bus 2,2840 Rumst

appartement

certifi caatn u m mer: 20 t90818-0002186078-RES-l

Energielabel
183 twn / (mz jaar)

Y
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Cemiddelde appartement:

240 kwh / (m'ziaar) 

vraamse doersteting 2050
100 kwh | (mz iaar)

De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis

van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde
werkwijze.

Datum: 18-08-2019

Handtekening:

/l

IBRAHIM KOCA

EPr1869

Dit certificaat is geldig tot en met l8 augustus 2029.
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Huidige staat van het appartement
Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot
de doelstelling én u voorziet een

energie-efficiënte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(microJWKK, efficiënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

Muren

Doelstelling

Vensters (beglazing en profiel)

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Vloeren

Doelstelling

Verwarming

Q Centrale verwarming met condenserende ketet

Sanitair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw
appartement (= energiescore van maximaal 100

kWh/(mz jaar)}. U kiest op welke manier u dat
doeL isoleren, efficiënt verwarmen, efÍiciënt
ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

183 kwh/(m2jaar)

Doelstelling:

100 rwnlrm2jaart r

$ ttet appartêment voldoet níet aan de energiedoêlstelling 2050

.1\ *r:
-"$

\.lll
1l

ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

+
,/R.

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

. .1- ..ir

1ó1w/,iiltaK)U+

i ii): *{ri.
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste

1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelslelling te halen. Vraag advies aan een

specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de sÍag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

I{UIDIGE SITUATIE

Muren

2l mz van de muren is niet gelsoleerd

Vloeren

29 m2 van de vloer is niet geïsoleerd.

AANBEVELING

Plaats isolatie.

Plaats isolatie.

Vensters
'13,2 m2 van de vensters heeft dubbele beglazing. Vervang de beglazing.

Zonne-energie

Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een

zonneboi ler le plaatsen.

t EneÍgetisch helemaal niet in orde Energetisch niet in orde Zonneenergie

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist oi'ïl uw appartement stapsgewus te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de

volgorde, dan verandert ook de irnpact van elke maatregel. Dit kan hier niet weergegeven worden.

lndicatief label na renovatiewerken

88 twn / (m2 jaar)

Huidig energielabel

183 r.wr'' / (mz jaar)

V

@@
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Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende bijkomende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt
maken.

i'")'
1,.* 1._-

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw appartement

is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uit-
gevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid Íaten

meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen

en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

Koeling en zomercomforu Uw appartement heeft kans

op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering.

vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie. Bekuk of andere maatregelen mo-

gelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-

tensief ventileren, bijkomende zonwering ...

lí"í
ldosl

ÀnO
Renovatie appartementsgebouw

BU een appartementsgebouw zal de energetische renovatie vooral betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen,

zoals daken, vloeren, gevels en de coilectieve installaties. U moet mogelijks samen met de mede-eigenaars beslissen over

de renovatie van de gemeenschappelii'ke delen. Dergelijke renovatie kadert best in een totaalaanpak.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de

wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bustaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aan-

dachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade

die ontstaat bU het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.

V"ntit"ti", Uw appartement beschikt mogelijk niet over

voldoende vent.ilatievoorzieningen. Een goede ventilatie
is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Meer informatie?
. Voor meer informalie over het

energieprestatiecertificaat, gebru i ksgedrag,

woningkwaliteit ... kunt u terecht op

www.energiesnaren.be.
. Meer informatie over uw appartement vindt u op uw

persoonlil'ke woningpas. Surf naar

woningoas.vlaanderen.be om uw woninsDas te
bekijken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op

www.energiesparen.be/ i kbenoveer.

ii:'

s"niJ. warm water: uw appartement beschikt over een

installatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de

plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler.

Daarmee kunt u energie besparen.

cegevens energiedeskundige:

IBRAHIM KOCA

ACACIASTRMT 21, 9300 Aalst

EPll869

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidíes of andere

financiële voordelen vindt u op www.energiesoaren.be.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaa! uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect
ofandere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne-energie

Overige installaties

7

8

10

13

15

16

t8

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reNoveren dan gebruikelijk is, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen

haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveerl.

Een geBENOveerd appartement biedt veel voordelen:

, í.'; 1. Een lagere energiefactuur

...;r.. 2' Meer comfort

1..,,'r) 4. Esthetische meerwaarde

/
i\ 5. Financiële meerwaarde

i:',. , 6. Nodig voor ons klimaat
\..1.,

"Li 7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag

{:; 8. Minder onderhoud

, f , 9. Vandaas al haalbaarrll "

,l; 10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.

Deze werken en eventuele buhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in die van het EPC. Voor meer informatie over (het

herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht
oo www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw appartement zUn door de

ener giedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tudens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaam se overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

kostprijzen. Bij onbekende invoergegevens gaat de software
uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het
(verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de

werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u

ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te voeren
(losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerkíng tijdelijk verwijderen ...l.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijs stukken
en de voorwaarden kunt u terecht. op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

slens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Algemene gegevens

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume {m3l

Bruikbare vloeroppervlakte (m2l

Verliesoppervlakte (m2l

tnfiltratiedebiet lm3 /(m 2hll

Thermische massa

Niet-residentiële bestemming

Berekende energiescore {kWh/(m2 jaarll

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik kwh/jaarl

COz-emissie (kg/jaarl

lndicatief 5-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (w/(m2Kll

Gemiddeld installatierendement (o/ol

Verklarende woordenlijst

Beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

Lambdawaarde

Spouw

Karakteristiek jaarlijks primair

energieverbruik

Berekende energiescore

Het volume van alle ruimten die men wenst le beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankeli.l'k is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaal laag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

Een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledigl

gevuld is met isolatie of lucht.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende éénjaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in
mindering gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende

energiescore is gelil'k aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld

door de bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het

S-peil houdt rekening me! de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de

zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de

gebouwschil.

1010812019

1930

236

79

63

onbekend

Half aaraar/mati g a^/aar

Geen

183

14461

2.901

81

l,9r

74

5-peil
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Daken

Technlsche Íiche daken
De ê.nergiêdeskundlge heeft de ondersiaande gegevens ingevoerd. aezorg die gegevens aan uw vakman,
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Vensters en deuren

Vensters
'13,2 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. De

raamprofielen van deze vensters zijn echter

wel performant.

Vervang de beglazing door hoogrendementsbeglazing.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K). BÍj de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2Kl voor de vensters (glas + profielenl. Naast de

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte

oplossing.

Denk vooruit!

Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? zotget nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profieten van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartement.
Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuuÍluke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?
Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

Bent u van plan Seautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen

Het venster (glas + profieten) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...1 niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas ofptaats een dubbel raam ofvoorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
appartement er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Appartementsgebouw in mede-eigendom?

Vensters zijn vaak privatief waardoor u als eigenaar alleen kunt beslissen over de vervanging. U bespreekt best wel
met de mede-eigenaars het uitzicht van de nieuwe vensters.

ZUn de vensters niet privatiel dan moeten de mede-eigenaars mee beslissen over de renovatie van de vensters.

Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman
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ln voorgevel

VG1-GLI

VG'I-GL2

ln achtergevel

AGl-GL]
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dubbel glas

dubbel glas

dubbel glas

dubbel glas

handbediend

handbediend

handbediend

kunst>2000

kunst>2000

kunst>2000

kunst>2000

kunst>2000

Legende glastypes

dubbel glas Gewone dubbele

beglazing

Legende profieltypes

kunst>2000 Kunststof profiel,2 of
meer kamers :2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Muren

Muur (spouwl

21 m2 van de spouwmuren is niet ge1'soleerd. Breng isolatie aan in de spouw en plaats bi1'komende isolatie aan de

binnenkant van de spouwmuur

of breng isolatie aan in de spouw en plaats bijkomende isolatie aan

de buitenkant van de spouwmuur.

BU de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (À. = 0,035 W/(mKl) of l0 cm PUR of PIR (À, = 0,023 W/(mK)l. Als

u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermuden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er

op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ventileren. Dat is niet
enkel essentieel om vochtproblemen te vermUden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24

w/(m2Kl te halen.

Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet

gebeuren door een gecertificeerde

aannemer. Een 5 cm brede spouw

isoleren is vaak niet genoeg om de

energiedoelstelling van 0,24 W/(m2Kl te

halen. Combineer de isolatie van de

spouw met isolatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

1. Dragende muur 12. lngeblazen isolatie

| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

o
. weinig overlast en snelle uitvoering.
. Relatief goedkoop
. Geen invloed op het uitzicht van het

appartement.

KJ

. Niet altijd toepasbaar (te smalle of
vervuilde spouw, vorstschade,

dampremmende gevelbekleding ...!
. Koudebruggen zijn moeiÍijk weg te

werken

Muren aan de buitenkant Muren aan de binnenkant
isoleren isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met

een geiloleerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan te brengen

met daarop een bepleistering of een

nieuwe gevelbekÍeding.

1. Buitenmuur | 2. lsolatie | 3.

Vochtscherm | 4. Afwerkingslaag | 5.

StUl- en regelwerk {optioneel}

(,
. Bouwfysisch veruit de beste

oplossing.

. Koudebruggen worden weggewerkt.

. Nieuw uitzicht van het appartement.

. VrU dure oplossing.

. Niet toepasbaar bij beschermde of
siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige

vergunning vereist.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg

nu al dat de dakisolatie zal

kunnen aansluiten op de

muurisolatie-
. Vernieuw eerst vensters en

deuren (indien nodigl, zodat de

buitenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Hou nu al rekening met later te

plaatsen zonwering.

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de

bestaande muur bevestigd worden of een

structuur in hout of metaal kan opgevuld

worden met isolatie
('voorzetwandsysteem'). Binnenisolatie is

een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een

gecertificeerd aannemer.

1. Buitengevel | 2. lsolatie | 3. Dampscherm

14. Binnenafwerking | 5. StUl- en regelwerk
(optioneel)

\i,
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.
. Geen invloed op het uitzicht van het

appartem€nt.

Ê\

. Bouwfysisch de meest delicate

oplossing.

. De binnenruimte verkleint en

stopcontacten, leidingen en radiatoren
moelen worden verplaatst.

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensters en

deuren (indien nodig), zodat de

binnenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Breng eventueel

wandverstevigingen aan om later
kaders en kasten te kunnen

ophangen.
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Technische fiche van de muren
De.energiedeskundige heeft, de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg dÍe gegevens aan uw vakrnan.
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Vloeren

BU de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 w/(m2Kl. BU een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (À. = 0,040 W/(mK)) of 7 cm gespoten PUR

of PIR (À. = 0,030 W/(mKl! . omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle
grond iets minder dik te zijn.

HoogsLwaarschijnlijk renoveer! u uw vloer(enl maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 0,24 w/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Een vloer boven (kruiplkelder, onverwarmde ruimte of buitenomgeving isoleren

De isolatie wordt aan de onderkant van uw vloer

aangebracht, op voorwaarde dat de kelder toegankelijk en

minstens 50 cm hoog is. Keldermuren onderbreken de

vloerisolatie en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u

oplossen door de keldermuren ler plaatse van de aansluiting
met de vloerisolatie ook met isolatie in te pakken.

Hebt u een kruipkelder? Vraag dan steeds advies aan een

specialist, want kruipkelders isoleren is niet eenvoudig en

kan bouwfysisch delicaat zijn.

Denk vooruit!

Pas op!

Vloer boven kelder of buiten
29 m2 van de vloer is niet ge'i'soleerd. Plaats isolatie.

. lsoleert u eerst uw vloeren en dan uw muren? Hou dan

nu al rekening met de aansluit.ing van de muurisolatie
die u later gaat plaatsen. zo kunt u koudebruggen

vermijden.

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw
appartement er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer

gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw
appartement te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te
vermil'den, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heefr de onderstaande gegwens Íhgevoerd. 8ercrg die gegêven5 aan uw vakman

.o!
Líl
fil

'j
t.Ëa
È'gtoo=gg5

boítí,
.cuIJ

boc
EL
tlt

Ëo
q,
I

-g*t
aí

oÊoL
L
3í.íFo!(

3 gF
\È 3È

f i ÈÉÊÊoo; Ë e iË
.Y,FrOOít=o!t!tE i] E FF.Ê
o* g . 3i Ë

!óc

'Ë(,
6
d,ó

a VLz 29 isolatie afi,veíg aanwezig a 1,61

VLl 50

Legende

a vlser niet in cêllenbeton

isolatie afwezig afwe.zlg a 2"A4

í)

íJ



Energieprestatiecertificaat Molenbergsrraar 30 2, 2840 Rumsr | 20r90818-0002186078-REs-r ]s/18

lnstallaties met één opwekker

Ruimteverwarming

Proficiat! De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Type verwarming

AandeeÍ in volume (ozol

Aantal opwekkers

opwekking

o
individueel

gas

condenserende ketel

RVl

e
centraal

l00o/o

Type opwekker
Energiedrager

Soort opwekker(sl

Bron/afgiftemedium

Vermogen lkwl
Elektrisch vermogen WKK

{kwt
Aantal wooneenheden

Rendement

Referentiejaar fabricage

Labels

Locatie

Distributie

Externe stookplaats

Ongeiioleerde leidingen (ml

Ongeiloleerde combilus {ml

Aantal wooneenheden op

combilus

Afgífte & regeling

Type afgifte

Regeling

98olo t.o.v.

bovenwaarde

2013

hr-top

binnen beschermd

volume

nee

0m<lengte<2m

rad iatoren /convectoren
pompregeling

manuele

radiatorkranen
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tnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig. Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.

Zonnepanelen

Er zi1.n geen zonnepanelen aanwezig. onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg

hiervoor de zonnekaart. of vraag raad aan een vakman.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart beÍekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw appartement en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw

dak zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwljken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet

altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.enersiesoaren.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltarsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke

richting onder een hoek van 20o tot 60o.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen mel gratis

zonnewarmte. Als de installatie voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte

voor ruimteverwarming voorzien. Hou er weÍ rekening mee dat een zonnecollector het hoogste

rendement behaalt in de zomer. Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 60o.
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is gelsoleerd. Als de installaties

geplaatst zun, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig

elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

o Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik !e maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoors[enen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen

voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

lDosl
Iaaol
Àn9

Appartementsgebouw in mede-eigendom?

De mede-eigenaars moeten mee beslissen over de plaatsing van installaties voor zonne-energie. De installaties kunnen

geplaatst worden ten behoeve van iedereen ofvoor persoonlijk gebruik. ln dat laatste geval plaatst u de installatie

zetf, bv. tegen betaling van een maandelijkse huur voor het gebruikte dakoppervlak.

Houd er rekening mee dat het beschikbare dakoppervlak voor de plaatsing van installalies voor zonne-energie vaak

beperkter is bij appartementsgebouwen dan bij ééngezinswoningen.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw appartement beschikt over een installatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de plaatsing van een

zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

/:\

i:,-j:,i;:

Bestemming

Opwekking

Soort

Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energiedrager

Type toestel

Aantal wooneenheden

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten

Volume (ll

Omtrek lml

Hoogte {ml

lsolatie

Label

Distributie
Type leidingen

Lengte leidingen (ml

lsolatie leidingen

Aantal woone€nh€den op leidingen

swwl
keuken en badkamer

individueel

ja, aan rvl

doorstroom of geïntegreerd

voorraadvat

gewone leidingen

<5m

0

Ventilatie

Type ventilatie

Rendement warmteterugwinning louol

Referentiejaar fab ri ca ge

M-factor

Reductiefactor regeling

Type regeling

geen of onvolledig

Koeling & oververhitting

Uw appartement heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. VermUd de plaatsing van een

koelinstallatie, want die verbruiK veel energie. BekUk of andere maatregelen mogelijk z[jn om oververhitting tegen te
gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

Uw appartement beschikl mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter

noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem.

Om energie te besparen, kunl u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing ofwarmteterugwinning.

Koelinstallatie afwezig


