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numÍner 144 bus
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I

bestemming eengezinsvoning

type gesloten bebouwing

bouudaar 1966

softrareversie 1.5.2

berekende energiesoore (kWh/mejaar):
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638
De energiesore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.
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energiezuinig

weinig besparingsmogelijkheden

niet energiezuinig

veel besparingsmogelikheden

energiedeskundige
rechtworm VOF

voomaam Steven

straat Holmlei

postnummer 28dl
land België

firma ECOSEI{SE

achtemaam Vanhoofr

KBGnr. 0895686419

erkenningrode 8P06242

numÍner 26 bus

geÍTeente Èledrelen

Ik verklaar dat alle gegevens op dit aertificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: 12-12-2013
handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 12 decenrber 2O23
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Energiezuinigheid van de gebouwschil

energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verrarmingsinstallatie

energiezuinig

numÍner 144 bus

niet energiezuinig

v

niet energiezuinigv
gemiddeld installatierendement

Impact op het milienr

lage milieu-impact hoge milizu-impad

v
CO 2-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverorulk

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) 125.269

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppervlakte.

Het karakteristieke jaarlijke primaire energieverbruik (kwh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik, Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karaKeristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieveóruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties, Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgaq stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energíedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbwelingen praktisch niet uitvoerbaar of risio-vol. Soms zijn bij de uiWoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader ondeaoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder
'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige',

Enelgi ervi nsten en su bsidaes yoor enelgiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

Aanlreveling: als het platte dak niet d onvoldoende getsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isohtie

Van 95,7 rnu plat dak is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende gei'soleerd
is, zal het energieverbruik verminderen door het platte dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die
kleiner is dan 0,4 Wm2K,

Aanbeveling€n voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrcndementsbeglazing

De woning bevat 29,4 mz enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door het enkel glas te vervangen door
hoogrendementsbeglazing,

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 Wm2K.

Aanbevelisrgen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: plaats (ertra) isoletie in de buitenmuren bij de uiwaring yan een grondbc renovatb

139,8 mz buitenmuur is niet gei'soleerd.

Door de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieveóruik verminderen.
Voorafgaand ondezoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die
kleiner is dan 0,6 Wm2K,

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op volle grond

Aanbeveling: plaats (extn) irolatie in de vloer bii de uitvoering van een grondige renovatie

95,7 7nz vloer is niet gei'soleerd.

Door de vloer op volle grond bij de uitvoeríng van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik
verminderen. Voorafgaand ondezoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde
die kleiner is dan 0,4 $mzK.

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie

Aanbeveling: vervang de weinig energieaninige verwarmingskebl

100,0 o/o van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Veruang de verwarmingsketel door een
energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95olo,

Extra verbefterin gen door milieuvriendelij ke energieproductie

Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zíjn, 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.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beihvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen
met energie. Op de website www.energiesparen,be/energieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te
bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar,

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voonrvaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat.

R.esultaten
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straat Liersesteenweg

poSnummer 28qt geÍneente l,leóelen

berekende energiescore 638 kWh/mzjaar

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik r25.269 kWh/jaar

bruikbare vloeroppervlakte 196 m2

Algemene gegevens

datum plaabbezoek 4lt2/2013

bouwjaar 1955

beschermd volume 503 m3

Gebouwschil - verliesoppervlakken

daken of plabnds plat dek 1

h€llenddaktpe I
t€llendddcype 2

pladaktype 1

standaard (o\€rigê hellsde daken)

hellend dak in riet

standaard (o€ige datte daken)

beglazing d trensparafte debn

numÍner 144 bus

gemiddelde U-waarde van de gebouwsóil 3,28 W/mz(
gemiddeld installatierendement 0,56

CO2-emissie 25.182 kg/jaar

infiltratiedebiet m3/m2h

thermische massa a raar

niet residentiêle be$emming neen

plaEaktype 2

daíondtype I
pltríldvpê 2

dat dak Ínet constsucte in cdlenb€ton

standaard (ov€rige plafonds)

dafond Ínet consbuctb in cdlenb€ton

geen pmfiel

houten pmfiel

pÍofiel in kunststof met één kaÍner of geên inbrmatie o1€r het aanbl

karneÍs

prolïel in kunststof met tvíee of meer kameÍs

metalen plofEl niet thêrmisch onderbrokeÍr

ÍïEblen proflel thermisch ondeÍbrokeÍr

aangÍ€nzenê onvemaínde ruimte

bcglezins I bcgf.zing 2 Dcgl.zing3 bcalezingf

dubbel glas

dubbel glas ?

drleroudlg glas I
drier'oudig gtas 2

enkel glas

HRdas 1

HR{las 2

pollEaÍbonaat 1

polycartonaat 2

gweb

geen

hout

kunststof 1

kunstsd 2
metaàl 1

Ínetaal 2

aff

g€u/onê dubbele beglazing

duboele beglazing waaruan @ opbouw niet !'astgestdd tan woÍdeÍt

driê\oudig beglazing zonder coating

drie\oudiq beglazing met coating

enkele beglaziÍlg

lmgrendeínentsbeglazing (\rer)bouwFaÍ víiór 2000

tpogr€ndeÍnentsbeglazing (\íer)bouwFar in 2000 oÍ later

polFarbonaaFlaten (twee- of drie$randig)

polltarbonaahlaEn (vier- of me€rwandig)

gevel I gcvcl 2

oppervlakte m2 9s,67

dak of plafond - type platdal(ype 1

spouw - aanwezigheid neen

isolatie - aanwezigheid onbekend

oppervlake 62 4,82 l,e0l 16,17 6,57

begrenzing buiten buitenl buiten buiten

helling verticaal verticaall verticaal verticaal

oriëntatie noord-west noord-oostl zuid-we* noord-oost

beglazing - type enkel glas enkel glasl enkel glas enkel glas

profiel - type hout houtl metaal I metaal I
zonwenng neen neenl neen neer

oppervlakte m2 63,76 76,O3

begrenzing buiten buiteÍ

muur - type muurtype 1 muurtype 1

spouw - aanwezigheid ja neen

pagina4En6pagim's
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muurtype I
muuÍtype 2

standaard (o\rerige muren)

muur bredeÍ dan of gdijk aan 30 cm in baksben, snelbouwstsên of
geëpandeeÍde betonblokken, rroozien lran een buitenafiileÍldÍE

muur in isolerende snelbouw (maÍmale lambda 0,35WmK)

muuÍtlDe 4

muurtyp€ 5

muur bÍeder dan of gdijk aan 10 cm in cdl€nbebn of massief hout

muur Ínet een dragende stuctuur in cdlenb€ton, bí€der dan of gelljk

aan 23 cm

aangrenzende onveruafide ruimemuuÍtype 3 aor

vberen vber I

vloertype f sbndaard (or/erige vloereíl)

aangremende onr€ilarÍnde ruimE

vloertl€e 2 vh€r Ínet @nsbuctie in cdlenbebn

a(x

deuren d panclcn deur I deur 2

geen

llolit
kunststof 1

geen profiel

houten pÍofiel

profiel in kunstgtof met óén kamer of geen inbrmatie oEr het aanbl

kams

kun*sbf 2

íEtaal I
Íptaal 2

píolïel in kunststof met h€e of meer kameÍs

metalen poflel niet tlErmisch ondeÍboken

mblen profiel thermisch ondeÍbrolcír

Ruimteverwarming

individucb ertrale vermrming indivirlucbYcrsannlm f

Sanitair warm water

individueel sanitair warm wabr irdividu€Gl rarm webr 1

neen

oppervlakte m2 95,67

begrenzing grond

vloer - type vloertype 1

spouw - aanwezigheid neen

isolatie - aanwezigheid neen

oppervlakte m2 1,78 0,48

begrenzing buiten buiten

deur of paneel - type niet-metaal metaa

profiel - type hout metaal I
spouw - aanwezigheid neen neer

isolatie - aanwezigheid ne€n neer

aandeel in het beschermd volume m3 603

type opwekker gasketel

type ketel niet condenserend open

regeling watertemperatuur ketel kamerthermostaat

stookinrichting binnen beschermd volume

fabricagejaar t970

on gei'soleerde leidingen 0m <= lengte <= 2m

type afgifte radiatorery'convectoren

pompregeling onbekend

mee* \0orkomende radiatorkranen man uele radiatorkra nen

kamerthermostaat ja

buitenvoeler neen

systeem voor keuken en badkamer

gekoppeld aan ruimteverwarming neen

type toe*el gas voorraadvat

volume voorraad\Et 100 I < volume <= 200 I

voorraadvat gei'soleerd ja

leidingen gewone leiding

lengte gerr/one leiding >5m

pagiE 5 Yan 6
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Ventilatie en koeling

numírEr l{4 bus

type ventilatie geen medtanische af- of toevoer

koelinstallatie (> 50%) neen

pagina 6yan 6 pagim's


