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REF

P/A SYNCURA MECHELEN

r./o.4 tlL( 'U"'l .-W

Kosten type

Gebouw

Eenh. prijsBedrag Eenheden Eenheden

L4.5rL,34

6.219,t4

2.833,82

404,32

r.845,49

II4,78

566,40

61,95

2.709.003,03

9.296,00

489,34

205

205

31

31

32

0,00536

0,66901

5,79110

r,97230

9,OO240

3,70260

L8,27LOO

1,93600

t.282,U

295,00

39,78

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

Totaal kosten

Totaal voorschot

53s,33

0,00

SATDO 535,33

Verwarming

Verwarming (vaste)

Verwarming water

Premium dienstverlening kostenverdeler

Afrek.kostenverdeler radio AMM in huur

Premium dienstverlening warm waterteller

Afrek.warmwaterteller radio AMM in huur

Diverse kosten ista

Appartement

Bedrag

6,87

t97,36

230,37

13,81

63,01

3,7o

t8,27

L,94

% 0,00 2L,OO Totalen

BASIS 434,60 83,25 517,85

BTW 0,00 L7,48 17,48

Teller

Ruimte Sch

opp/
Cal.Wde

INDEX

Verbruik Opmerk.Type Nr Oude Opname

DOPRIMO III 7L7LOL540 Keuken 436 2L,80 2,O0 2,O0 0,00

DOPRIMO III 7t7LOr57L Living 648 32,39 0,00 1,00 32,39

DOPRIMO III 7L7L0I908 Badkamer 356 17,79 226,OO 274,00 853,92

DOPRIMO III 7L7rOL687 Slaapkamer 535 26,77 52,00 52,OO 0,00

DOPRIMO III 7L7LOIO76 Slaapkamer 462 23,Lt 82,OO 98,00 369,76

DOPRIMO III 7L7L0L649 Living 535 26,77 32,OO 33,00 26,77

DOPRIMO III 7t7ror274 Slaapkamer 479 23,94 2s,00 25,OO 0,00

Verwarming(eenh) r.282,84

Teller

Ruimte Sch.

opp/
Cal.Wde

INDEX

Verbruik Opmerk.Type Nr Oude Opname

ECIWW 43926737r Keuken 208,3s 248,r3 39,78

Warm water(m3) 39,78
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Datum 20/10/2O2t

Uw energiemix en COz-uitstoot voor verwarmíng en warm water (opwarming)

Energlebron: Hoeveelheid energie van hetgebouw: COrfacton COr-Ultstoot:

Mazout 444.092,80 kwh O,279 kgCO2/kW h 123.901,89 kgCO,

tlw aandeel in het totale energieverbruik: L,84% t w Co2-uitstootz 2.285,f4 kgCO2

Uw verbruik in vergelijking met dê voorafgaande jaren (klimaat gecorrigeerd)

*.-A-irJu

! totul" kort uoor de opwarming van warm water in het ffi U* kor, uoo, opwarming van
gebouw warm water

! ro,.t" kost voor verwarming in het gebouw

+ 1 00.00%

warm wateÍ

m3 opp. in m2 I

39,78 295,00

15,53 295,00

Square Marie Curie, 50
1070 Anderlecht

Hiernaast heeft u een gedetailleerd overzicht
van uw stroomvoorziening en energiemix.
Met de componenten van uw energiemix en
uw individueel energieverbruik kan uw
persoonlijke CO2-uitstoot worden berekend.
De gemiddelde CO2-uitstoot voor een enkel
huishouden is 10.800 kgCOr.

De grafieken tonen uw persoonlijke verbruik
voor verwarming en warm water in

vergelijking met het totale verbruik van het
gebouw. Aan de hand van deze gegevens kan

u nagaan of de evolutie van uw verbruik
vergelijkbaar is met dat van het totale
gebouw. De verbruikswaarden worden
weergegeven in kWh, m3 of HCA alsook in
euro. Op deze manier kan u het verbruik ook
los van prijsveranderingen analyseren. Klimaat
gecorrigeerd betekent dat alle regionale
klimaatfactoren worden geneutraliseerd om
het vêr

De tabel geeft uw klimaat-gecorrigeerde
energieverbruik per vierkante meter weer ten
opzichte van een referentiegroep. De

referentiegroep wordt bekomen door het
. totale verbruik van het gebouw om te zetten

naar een gemiddeld verbruik voor een

appartement met een grootte gelijk aan de

Eup

:5Jirl

Euro

Uw veÍwarmingskost

+100,000,/0

-31.69%

+ 15 95oÁ

ilCai

13.87o/o
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Uw energieverbruik vergeleken met een referentiegroep

Factureringsperiode i Verwarming

01.10.2020 -
30.49.202t

Eenheid rn

Uw verbruik L.282,84 295,00 4,35

Verbruik
referentiegroep

85.967,72 295,00 29r,42

Eenheid/m2m2opp. m3/m2

o,r3

0,0s

Totaal verbruik 29L,42 489,34 9.296,00 0,0s
gebouw

Wilt u meer weten over energie-efficiëntie?
Als u uw energie-efficiëntie wilt verbeteren of meer informatie wenst, surf dan naar de site van
- voor Vlaanderen : de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) : httos://www.vreA.be/nllenersieverbruik of het VEA (Vlaams

Energieagentschap) : httos://www.energiesparen.be/
- voor Brussel : de BRUGEL (Brusselse reguleringscommisie voor de gas- en elektriciteitsmarkt) : httos://www.brusel.brussels/

Heeft u informatie nodig over teschillenbeslechting?
Wij streven naar een uitstekende service op het gebied van kwaliteit van het werk, nauwkeurigheid, tijdige levering en klantenservice. ln het geval dat u niet volledig
tevreden bent, kijken we uit naar uw informatie over hoe we onze service kunnen verbeteren.
Als u een klacht heeft over ista of ontevreden bent over onze service, neem dan contact met ons op:
(a) per telefoon op 02 523 40 60
(b) per e-mail aan contact@ista.be
(c) door te schrijven naar ista op het volgende adres Marie Curie plein 50, 1070 Anderlecht
Geef een overzicht van uw klacht en bevestig uw actuele contactgegevens. U geeft ons daarbij toestemming om gegevens over uw klacht vast te leggen in ons
klachtenregister en eventueel gegevens over klachten te melden aan externe organisaties.
ista Belgium heeft een interne klachtenprocedure waarin we binnen onze organisatie zoeken naar een oplossing voor uw klacht, ista zal, afhankelijk van de aard van
uw klacht, zo snel mogelijk en uiterlijk 45 dagen na indiening reageren. lndien wij niet bevoegd of in staat zijn uw klacht te behandelen, zullen wij u doorverwijzen
naar de verantwoordelijke organisatie, die veelal uw vastgoedbeheerder is.

lndien wij uw klacht niet samen met u kunnen oplossen, alsook niet met de hulp van uw woningbeheerder, kunt u zich wenden tot de VREG voor vlaanderen of tot
BRUGEL voor Brussel om de zaak in behandeling te nemen, dit via de volgende links:
- de VREG : httos://www.vres.be/nllcontact
- de BRUGEL : httos://www.brueel.brussels/

Contacteer uw gebouwbeheerder indien u een digitale weergave wilt van uw energieverbruik.

Pour une explication en frangais: https://www.ista.com/be/entreorise/eed-one-oager/
Zur deutschen Erklàrung : httos://www.ista.com/be/entreorise/eed-one-paqer/

2.709.003,0 9.296,00
3

uwe (in m'z). Aan de hand van deze gegevens

kan u eenvoudig zien of u boven of onder het
gemiddelde zit. Als u een

verbeteringspotentieel ziet, kunt u de

onderstaande informatie raadplegen om meer
te weten te komen ov




