
Dorp-Oost 129, 9080 Lochristi

appartement

certifi caatn u m m er: 20210820-0002453969-RES-1

Energielabel
269 kwh / (m, jaar)

V D
cemiddelde appartement:

230 kwh / (m, jaar)

Vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m'z jaar)

De energiescore en het energielabel van dit apparlement 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: 20-08-2021

Handtekening:

MARNIX DECLERCK

TECHNISCH ADVIESBUREAU DECLERCK, in afkorting: "T A.D."

8P10432

Dit cerlificaat is geldig tot en met 20 augustus 2031.
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Huidige staat van het appartement
Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

1 lnzetten op isolatie en verwarming

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

energie-eíficiënte verwarmingsinsrallatie f(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-)WKK, effïciënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van '15 W/m2).

Doelstelling

Doelstelling 100 rwnl(m2jaar)

Doelstelling

O Het appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

2 ' Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw
appartement(= energiescore van maximaal i00
kWh/{m2 jaar}}. U kiest op welke manier u dat
doee isoleren, efÍiciënt verwarmen, efflciënt
venlileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

269 o*6716zjaar)

Doelstelling:

ö;
,/§

Zonne-energie

Zonnepanelen aanwezig

Daken

Muren

Vensters (beglazing en profiel)

Beglazing

Doelstelling

Verwarming

.-.-: Centrale verwarming met condenserende ketel

Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

* Ventilatie

Geen systeem aanwezig

",;: Luchtdichtheid
1l

Niet bekend

'' ,-..2 t J,,';" 1-

i.,-:j,:. ,",'lr' ir'

I,i: l
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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 nie[ allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling 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 slag te gaan. Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

:
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AANBEVELING

Plaats b'Ukomende isolatie.

Plaats bijkomende isolatie.

Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te
plaatsen.

Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet

aan de energiedoelstelling.

HUIDIGE SITUATIE

Daken

105 m2 van het dak is vermoedelijk te weinig
geisoleerd.

Muren

70 m2 van de muren is te weinig ge'i'soleerd.

Zonne-energie

Er zijn 38 m2 zonnepanelen aanwezig.

Vensters

17,,l m2 van de vensters heeft

hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is

energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

§ Energetisch helemaal niel in orde Energetisch niet in orde Zonne-energie Energetisch redelUk in orde. maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs Le 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. Veranderl u de

volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.
Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

lndicatief label na renovatiewerken

122 kwh / (m2 jaar)

Huidig energielabel

269 kwh / (m2 jaar)
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O Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

.'-..,::, ., 
,

:, ., . ..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 bU de renovatie op dat de werken luchtdicht
uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblil'vende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

Ventilatie: Uw appartement beschikt mogelijk niet over
voldoende venlilatievoorzieningen. 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 informatie over he[

energieprestatiecertiÍicaaL gebrui ksged rag,

woningkwaliteit ... kunt u terecht op
www.energiesoaren.be.

. Meer informatie over uw appartement vindl u op uw
persoonlijke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekijken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op

www.energiesparen.be/ i kbenoveer.

.,:......
)...-'.

Koeling en zomercomfort Uw appartement heeít kans

op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon

zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie.

.j,:,

Sanitair warm water: Uw appartement beschikt niet

over een zonneboiler. Overweeg de plaasing van een

zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u ener-
gie besparen.

cegevens energiedeskundige:

MARNIX DECLERCK

TECH NISCH ADVIESBU REAU DECLERCK, in afKorti ng:
,,T.A.D."

Kasteelstraat 210, 8700 ïielt
EPl0432

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere

financiële voordelen vindt u oD www.enersiesDaren.be.

Renovatie gebouw

Bij een gebouw met meerdere (woon)eenheden zal de energetische renovalie vooral betrekking hebben op de

gemeenschappel'11'ke delen, zoals de daken, vloeren, buitenmuren en de collectieve installaties. U moet mogelijks samen

met de mede-eigenaars beslissen over de renovatie van de gemeenschappelijke delen. Dergeluke renovatie kadert best in
een totaalaanpak.

:

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niel aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.
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Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail
Elk gebouw beslaat 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 gaat uitvoeren.
Dit deel van het energleprestatiecertifïcaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect
of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

Inhoudstafe!
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstal laties voor zonne-energie

Overige installaties

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BE[er reNoveren dan gebruikelljk 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/ikbenoveer).
Een geBENOveerd apparlement biedt veel voordelen:

,,,'., 1. Een lagere energiefac[uur

,,:t. 2' Meer comfor!

'; ':..:. 3. Een gezonder binnenklimaat

,', 4. Esthetische meerwaarde

1,,. 5. Financiële meerwaarde

t" 
,it_,', 6. Nodig voor ons klimaat

.i ,. 8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar
..-;,. -]

,. ,,..t, lo. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbesl is een schadelijke slof die nog regelmatig aanwezig is
in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwljderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-
grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen

van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op

www.ovam.be.

7

9

11

14

I5
'16

18

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

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tljdens het
plaaEbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. op
basis van de invoergegevens berekenl de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. BU onbekende invoergegevens
gaat de soítware uit van veronderstellingen, onder meer op
basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uil te
voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

bi n nenafwerki ng ti.;'del ij k verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwljze, de bewijsstukken

en de voorwaarden kunt u terechl op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoni ng van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EpC is he! 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

Gebouw id / Gebouweenheid id 7549095 I 7550207

Datum plaatsbezoek 19/0812021

Referentiejaar bouw 1967

Beschermd volume (m3) 315

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume Geen

Bruikbare vloeroppervlakte (m2) 105

Verliesoppervlakte (m2) i92

lnÍiltratiedebisl lrn:/(m2h)l Onbekend

Thermische massa Halí zwaar/matig zwaar

Open haard(en) voor hout aanwezig Neen

Niet-residentiële bestemming Geen

Ligging van de eenheid in het gebouw eerste verdiep rechterzijde

Berekende energiescore (kWh/(m2 jaar!) 269

Karakteristiekjaarlijks primairenergieverbruik (kwh/jaarl 28.270

COz-emissie (kgljaarl 5.678

lndicatief S-peil 93

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m2Kl) 1,22

Gemiddeld installatierendement verwarming (%) 71

Verklarende woordenlijst

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

bruikbare vloeroppervlakte De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

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

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

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

materiaallaag isoleert.

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

karakteristiekjaarlijks primair De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
energieverbruik verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

appartement. Eventuele br..ldragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in
mindering gebracht.

berekende energiescore Een maal voor de to[ale energieprestatie van een appartement. De berekende
energiescore is geltlk aan het karakleristiek jaarlrlks primair energieverbuik, gedeeld

door de bruikbare vloeroppervlakte.

S-peil Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Hel

s-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de

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

gebouwschil.
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Daken

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal O,24Wlrr,2K). Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (À. = 0,035 W/(m.K) of '12 cm PUR (Ào = 0,027 W/(m.K)). Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakslructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot mins[ens

22 cm minerale wol.

Hoogs[waarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(mzf) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Plafond

105 m2 van het plafond is vermoedelijk te

weinig gei'soleerd.

Plaats bijkomende isolatie in of onder het plaíond

of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond.

B'rj een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond

het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik.

Een plafond isoleren

Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijít. oí
ontoegankelUk is, kunt u beter het plaíond isoleren. Zo

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het

isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op

de vloerplaat plaatsen.

(!) Denk vooruit!

lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zoda[ de buitenmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

wordt het platte dak een s[uk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moeL verhogen.

Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening mel de

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.

Denk bij de renovatie van uw dak aan funciles die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt
bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

C Pas op!

Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordl. Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniet.
Het extra gewicht op de bestaande construcLie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.
Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw appartement er op

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

Voorzie dus een ventilatiesysleem om uw appartement te ventileren. Dat is niet
enkel essentieel om vochlproblemen te vermijden, maar ook voor uw
gezondheld en uw comfort.
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Technische fiche daken

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

í'
E
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Plafond onder onverwarmde ruimte

PFl - 105 isolatie aanwezig afwezig a 1,45è
tussen regelwerk

Legende

a dak niet in riet of cellenbeton
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Vensters en deuren

Vensters

l7,l m2 van de vensters heeft

hoogrendementsbeglazing tgeplaatst na

2000). Dat is redelijk energiezuinig, maar

voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profïelen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altljd voor dubbele

hoogrendementsbeglazing oí drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2Kl. BU de renovatie van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal i,5 W/(m2K) voor de venslers (glas + proflelen). Naast de

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

aandacht.

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

oplossing.

Q oent vooruit!

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

bui[enmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo

verm'rjdt u condensatie en schimmelvorming in uw appartement.
Ben! u van plan om ventilatie [e plaatsen met natuurlljke Loevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilatieroos[ers in de vens[ers in.

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

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

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaasing
van het buitenschrijnwerk.

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

O Pasop!

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan

de energiedoelstelling.

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

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

ook voor uw gezondheid en uw comfort.
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Technische fiche van de vensters

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

RGl-GLl O verticaal 3,1 - HR-glas b - kunst>2000 1,82

RG1-GL2 O verticaal 1,3 - HR-glas b - kunst>2000 1,82

Legende glastypes Legende proÍieltypes

HR-glas b Hoogrendementsglas bouwjaar >= kunst>2000 Kunststof profiel, 2 of meer kamers >2000

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

70 m2 van de muren is [e weinig gei'soleerd. Plaats bukomende isolatie aan de binnenkant van de muur

of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de muur.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2Kl. Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (Ào = 0,035 W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR (Ào = 0,023 W/(mK)}. AIs

u de isolalie Lussen regelwerk plaasr, breng dan mins[ens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

C Pas opl

De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook

door luchtlekken !e vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

Door hel 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 comforl
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Methodes om buitenmuren te isoleren

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

w/(mzr) te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een geïsoleerde

spouw op te [rekken of door isolatiemateriaal aan te
brengen me[ daarop een bepleistering of een nieuwe

gevelbekleding.

l. Buitenmuur | 2. lsolatie | 3. Vochtscherm | 4. Afwerkingslaag

I 5. StUl- en regelwerk (optioneell

o
. Bouwfosisch veruit de beste oplossing.
. Koudebruggen worden weggewerkt.
. Nieuw uitzicht van het appartement.

o
. VrU dure oplossing.
. Niet toepasbaar bli beschermde of siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Muren aan de binnenkant isoleren

lsolatieplaten kunnen rechlstreeks op de bestaande muur

bevestigd worden of een structuur in houl of metaal kan

opgevuld worden met isolati e ('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 | 4. Binnenafwerking

| 5. StUl- en regelwerk (optioneel)

.

. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uitzichl van het appartement.

tn^.

. Bouwfysisch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatst.

Q oent vooruit!

Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de

dakisola[ie zal kunnen aansluiten op de

muurisolatie.

Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig),

zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.

Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

Q oent vooruit!

Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodigl,

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 die gegevens aan uw vakman.
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Vloeren

Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heeít de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Legende

a vloer niet in cellenbeton
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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.

lnstallaties met één opwekker

Omschrijving

Type verwarming
Aandeel in volume (%l

lnstallatierendement (%)

Aantal opwekkers

opwekking

Type opwekker
Ener$edrager

Soort opwekkerG)

Bron/afgiftemedium

Vermogen (kwl

Elektrisch vermogen WKK
(kwl

Aantal (woon)eenheden

Rendement

Referentiejaar fabricage

Labels

Ongerloleerde combilus (ml

Aantal (woonleenheden op

combilus

Aígifre & regeling

Type afgifte

Regeling

99ozo t.o.v.

bovenwaarde

2021

CE, HR-top

energieklasse A

builen beschermd

volume

Distributie

Externe stookplaats .1a

Ongeisoleerde leidingen (m) 2m < lengte s 20m

aan,r""t
'100o/o

71o/o

1

l9
individueel

gas

condenserende ketel

rad iatoren/convectoren

pompregeling

t hermostatische

radiatorkranen

kamerthermostaat
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler

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

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Er z!.,1'n 38 m2 zonnepanelen aanwezig.

De zonnekaart berekent automalisch hel zonnepo[entieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal

zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het eleklricileils- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de

grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via
www.energi esoaren. be/zon nekaart.

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
verwarmt een deel van het sanitair warm waler met gratis zonnewarmte. Als de installatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogsle rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

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

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 600.

@ oenf vooruit!

Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is gei'soleerd. Als de installaties
geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik Le maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer
of een douchewarmtewisselaar.

ffi
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O Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

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

voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
De energiedeskundige heeít de onderstaande gegevens ingevoerd over de bestaande installatie(s).

Zonnepanelen 38

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken,

Type zonnepanelenWattpiek (Wp)

6
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of
warm[epompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

keuken en badkamer

Gekoppeld aan ruimteverwarming
Energiedrager

Type toestel

Refere ntiejaar fabrica ge

Energielabel

Opslag

Aantal voorraadvaten
Aantal (woonleenheden

Volume (l)

Omtrek (ml

Hoogte (m)

lsolatie

Label

Opwekker en voorraadvat één geheel

Distributie

Type leidingen

Lengte leidingen (m)

lsolatie leidingen

Aantal (woonleenheden op leidingen

Ventilatie

Koeling

ja, aan rv1

energieklasse B

capaciteitsprofiel XL

0

Bestemming

gewone leidingen

>5m

'^'\
Uw apparlement beschikt mogeli.l'k nlel over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter

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

Om energie te besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem metvraagsturing ofwarm[eterugwinning.

Type ventilatie geen of onvolledig

Uw appartement heeft kans op oververhitting. overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te
houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

Koelinstallatie afwezig


