
e n e rg i e p restati ece rti fi ca at:

bestaand gebouw met woonfunctie
certificaatnummer 2Ol2l,l.O7{X1O1244829-(xxlOUXl+4

straat Leuvensebaan

nummer 2Gt bus B

postnummer 2580 gemeente Putte

bestemming eengezinmning
type open bebouwing

softivareversie 1.3.3

berekend enelgieverbruik (kWh/m2) :

223
Het berekende energiwerbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energiorerbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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land België
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gemeenE Knokke

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certifieat overeenstemmen met de werkelijkheÍd.

datumr O7-11-2012
handtekening:

niet eneígiezuinig

hoge energiekosten

erkennin gscode E P08940

nummer 40 bus

Dit ertificaat is geldig tot en met 7 november 2O22
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e ne rg i e prestati ece ft ificaat bestaand gebouw met woonfunctie

ceítificaatnummer 2O1211O7{XlO12'14829-dXXl0fi}F4

sFaat lêuvensáaan
poÉfiiummer 2580 gemeente Putte

nummer 209 bus B

Detail van het energieverlies

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

CO 2-emissie

Wat kunt u doen om het enetgieverbruik te vermindercn?

1. Haab e)dra isolate in het hellende dak.
2. Isoleer de vloer bij de uiwoering van e€n grondige renovatie.
3. Isoleer de buitenmuren.
4. PÍaats zonwering aan de buitenziide van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

ErGra verbeteri ngen door milieuvriendel'tj ke enetgieprcd uctie
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. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams EnergieagentschaP: www.enegiesparen.be.

Prcmiesen fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op

www.energiesparen,be



e ne rg i e prestati ece rtificaat bestaand gebouw met woonfunctie

ceÍtificaatnummer 201211O7-qp12/f4829-qXXtíXX,4-4

straat Leuvensebaan

postnummer 2580 gemeente Putte

Beschrijving van het gebouw en de installaties

bouwjaar 2OO3

bouwjaar verwarmingsinstallatie 2003

aantal appartementen

beschermd volume 542 mc

bruikbare vloeroppervlakte 205 mu karalceristiek jaarÍijks primair energieveóruik*

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

nummer 2(X) bus B

45.9q' kwh

1. Maatregel: Plaats extra isolatie in het hellende dak.
Het hellende dak van uw woning is geisoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de
binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als
de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een
energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 Wm2K.

2. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende gei'soleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
conskuctie, Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 WmzK.

3. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geisoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen v@r sanitair warm water

Aanbeveli ngen vqrr koeli ng

4. Maatregel: 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. PlaaE zonwering aan de buitenzijde van de
vensters aan de zuid-, oost-, of wetzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*) Het karakÍistbke iaarlijksê primaire eíteÍgierreóruik is de hoeveelheid prlmaire energie (energie uit ftssiele brandsbfien zoals aardgas,
sbololie, steenkool) die gedurende een Jaar nodig is roor de ver$Êrming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basls van de eigenschappen (compacthêid, thermisdre isolatie en luchtdichtheiOl en Oe
installaties van eèn gebouw. Blj de berekening wordt uiEpgaan van een sËndaardHimaat en een standaadgebruik.
Het primaire energlareóruik druK uit hoeveel energh uitfrssiele brandsbfrn verbruikt uordt door de gebouwinsbllatiês. Voor aardgas en
stookolie is de omrekeílfacbr naar primairc erngle gelijk aan 1. voor eleldÍidEit is die factor 2,5. Ej elel(tricibit wordt niet alleên relening
gehouden met de ênergie die verbruik wordt ln het gebouq maar ook met de eneryie die verloren Saat bij de poductie en bij h€t transport
(ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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