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De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordl geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de (vorigd 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.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

i. 1 i lnzetten op isolatie en verwarming

Daken

U lsoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling én u vooz iet een

energie-eÍflciënte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-IWKK eíficiënt warmtenel of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

!.2 .; Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning (=

energiescore van maximaal 1o0 kwh/{m2 jaar}). U

kiest op welke manier u dat doec isoleren,

eÍficiënt verwarmen, efficiënt ventileren,

zonne-energie, hernieuwbare energie -.

Uw ener$elabel:

579 o*671pzjaar)

Doelstelling

Doelstelling

Muren

Doelstelling
i:..': r',';{:i:'i:.l

Vensters (beglazÍng en profiel)

@
Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Dêuren, poorten en panelen

Doelstelling

VIoêren

Doelstelling

Verwarming

@ Centrale verwarming met niet{ondenserende ketel

@ rachel(s)

Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Weinig kans op oververhltting

@ De woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

r100 rwnl(m2jaar)

o :99I

i-'J

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

+
,/R'

Zonne-energie

Geen zonnóoiler of
zonnepanelen aanwezig

Ê De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters.. Hoe iager de U-waarde. hoe beter het constÍuctiedeel

isoleeit.

U = :,9i ,vi ímlK)

U = 4,07 w/(m2
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken, De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste t.
Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. vraag advies aan een specialist
voordal u met de renovatíewerken starl

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag [e gaan. Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicatíes zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen

zljn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming
moet u altijd beroep doen op een aannemer oÍ architect Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vind[ u

op pagina 25.

Daken

, *1,\, ïn h:!j,g[is vermoedelijk niet Plaats lbiJkomendel isolatie.
gei'soleerd'en 127 m2' ván het dak ls
vermoedelijk te weínig gei'soleerd.

HUIDIGE SITUATIE

vensters
18,2 mz van de vensters heeft enkele

beglazing of polycarbonaatpla[en. De

raamprofielen zijn niet thermisch

onderbroken. 1,2 m2 van de vensters

bestaat uit glasbouwstenen.

vloeren
93 m2 van de vloer is niet gei'soleerd.

Vensters

24 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing De raamprofielen zijn

thermisch weinig performant.

Vloerên

6l m2 van de vloer is vermoedelijk nier
gei'soleerd.

Zonne-energie
Er is geen installatie op zonneenergie
aanwezig.

Vervang de vensters en de glasbouwstenen. € 25 OO0

AANBEVELING

Plaas isolatie.

Vervang de vensters.

Plaats isolatie.

GEMIDDELDE

PRUSNDrcAilE *

€8000/€il000

€sooo

€ 19 000

€ 14 500

€7000

€ ro 5oo | €65f,a

000

Muren

2l m2 van de muren is vermoedelijk niet Plaats isolatie.
gei'soleerd.

Deuren, poorten en panelen

3,7 m2 van de deuren of poorten en 1,4 Vervang de deuren, poor[en en panelen.

m2 van de panelen zijn onvoldoende
geisoleerd.

Verwarming
De woning wordt inefficiënt verwarmd. Vervang de inefficiënte verwarming

Overweeg de plaatsing van zonnepanelen € 6 000 I € 5 000
of een zonneboiler.
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Huren
103 m2 van de muren is redelijk goed overweeg eventueel om bijkomende isolatie

gei'soleerd, maar voldoet nog niet aan de te plaatsen.

energiedoelstelling.

a Energetisch helemaal niet in orde . EnergetlÍh niet in orde s ZonnÈenergie . Energetisch redelijk in orde. maar net niet voldoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een ovezicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de impac[ van elke maatregel. DÍt kan hier niet weergegeven worden.

Huidig energielabel

5 79 twn / (mz jaar)
lndicatief label na rênovatiewerken

99 r.wr'r / (mz jaar)

e@9 €B)i O€)
a"nJ"Àtrpri..i

,,,^\
LL
Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warm[e niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

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

meten om eventueel overblljvende lekken op te sporen

en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

sol
o

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelijk niet over vol-

doende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is

echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaa! te
garanderen. Voorzie br1- uw renovatie daarom in een

ventilauesysteem. Om energie [e besparen, kunt u het
best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

j

Hou rekening m:t de volgende bijkomendl as,pect€1 als u u1v wonin8 eler8ilzuiniq en comÍortab:1,"-t *.r1,.T.11

Koeling en zomercomfort Op dit moment heeft uw
woning weinig kans op oververhitting. Nadat uw woning
gei'soleerd is, wordt het echÈer belangrijk om tijdens de

zomer de warmle buiten te houden. Hou daarom bij de

renovatie al rekening met eventueel bijkomende buiten-
zonwering. Vermijd de plaarsing van een koelinstallatie,

want die verbruikt veel energie.

ê

oil, warm waten uw woning beschikt over een in-

stallatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de

plaatsing van een zonneboiler of warm[epompboiler.
Daarmee kunt u energie besparen.

Let op!

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

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

dachtspunlen 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.

* Als.r ',rer'schillencle gàngbare uitvoeringsmethodes zUn, r,;orden <ie pi'ijzen hiervan gescheiclen clool een schuine streep.

Meei dÈLàrlii)forrlalie vindt u varraf pagina 25.
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l,leer informaUe?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertiÍicaat, gebruiksgedra6

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

. Meer informatie over uw woning vindt u op uw
persoonlijke woningpas. Surf naar

woningfa<.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekiJken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op
www energiecpilÊn.he/ikhenoveer

Get€v€ns ener$cdeskundl gel

UEs DECLEER

Sollwelden 78, 2580 Putte
ÊP11926

Premies

tnformatie over energierrvinsten, subsidiq of andere

financiële voordelen vindt u op W.SDgXgiSpE13.D.hS.
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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 gaat ui[voeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen mel uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne.energie

Overige installaties

Toel ichti n g pr'rjsi nd icati es

Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reNoveren dan gebruikelil'k is, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen

haalbaar blijven (zÍe ook www.energiesoaren.be/ikbenoveerl.

Een geBENoveerde woning biedt veel voordelen:

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de

ener giedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op z'rjn vaststellingen rijdens het

plaatsbezoek en op bew'11'sstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaam se overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de soítware hel

energielabel en genereerL automatisch aanbevelingen en

kostprijzen. Bij onbekende invoergegevens gaat de soítware

uit van veronderstellingen, onder meer op basis van hel
(ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de

werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u

ervoor kiezen om verder (destrucliefl onderzoek uit te voeren
(losschroeven s[opcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...).

voor meer informatie over de werkwll'ze, de bewijs stukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesoaren.be.

Slopen?

Voor oudere woningen of woningen in slechte staat" is het

soms interessant om het gebouw te slopen en opnieuw te
beginnen. Als u sloop overweegt, kunt u voor meer inform-

atie terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstel ling 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 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 mogeh.l-k rekening met die ener-

gÍedoelstelling en s[reef zelfs naar beter.

8

10

14

17

t9

22

24

25

1. Een lagere energiefacLuur

,'i ;li. 2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meenruaarde

5. Financiële meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

lo. De overheid betaalt mee

i-i

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 bijhorende kosten zijn niet inbe
grepen in die van het EPC. Voor meer informatie over (het

herkennen vanl asbest en asbestverwijdering kunt u terecht
oo www.ovam.be.
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Algemene gegevens

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Bruikbare vloeroppervlakte lm2l

Verliesoppervlakte {m2l

lnfi ltratiedebiet (m3/(mzhll

Thermische massa

Niet-residentiële bestemming

Berekende energiescore kWh/(m2 jaar)l :

Karakteristiek jaarlijks primair ener$everbruik kWh/jaarl r

COz-emissie (kgljaarl

lndicatief S-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m2Kll

Gemiddeld installatierendement (o.61

Verklarende woordenl|;'st

Beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

Lambdawaarde

Spouw

Karakteristiek jaarlijks primair

energieverbruik

Berekende energiescore

0711212019

onbekend

456

154

474

onbekend

Half zwaar/malig zwaar

Geen

579

89.400

20.029

177

1,55

62

Het volume van alle ruimlen die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

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

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

U-waarde, hoe beter de constructie isoleerL

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

materiaallaag isoleert.

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

het materiaal isoleerl

Een laag in de construc[ie [ussen [wee andere materiaallagen die al dan niet (volledig)

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

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

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore

is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

brui kbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en

de vormefficiëntie. Hoe lager het 9peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.

S-peil
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Daken

Plat dek

14,2 m2 van het platte dak is vermoedelijk

niet gei'soleerd en 127 m2 van het platte dak
is vermoedelijk te weinig geiioleerd.

Plaats (bukomendel isolatie boven op het € Zt 000*
platte dak

BU de renovatie van uw dak kunt u het best s[reven naar een U-waarde van maximaal 0,24 w/(m2K]. Dat komt. overeen met

een ísolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (À. = 0,035 W/(m.K)l of t2 cm PUR (À. = 0,027 w/(m.K)). Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak [ussen een houten dakstrucLuur plaatsL moet u de isolariedikte verhogen tot minslens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlil'k renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maxímaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2Kl vorml de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodaÈ de buitenmuurisolatíe luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiLen. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg.is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.
. BenL u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met. de

nodige leidingdoorvoeren of dalcuerslevigingen.

. Denk bU de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer word!
bureau) en zorg nu al voor voldoende daglichl door bijvoorbeeld dalcvlakvens[ers te integreren in uw dak

Een plat dak isoleren

Bij de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor

een warm dak. Als het. platte dak nog in goede staa[ is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag me[ dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.

Als het dak al geisoleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel isolatie u nog kunt bijplaasen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist-

Een groendak is een mooie en tegel'rjk ecologische oplossing.

Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte

dak een groendak kunt maken.

Ê ;.iiar jr 1;i;r 1]i:iir ,:vi-; ilr: iriii:i;:rj :t ,i.:i;:'ti,ir';:, ! a;r Ír:;'i.:. 
. 

.
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Pas oP!

' zorg sleeds dat de ísolatie wind- en luchtdicht geplaaut wordL Anders gaat een

groot deel van heÈ isolatiÈeffect tenleÈ.

. Het e)tra gewicht op de bestaande constructie van het dak lreeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabilitéit van het dak, de gevels en de fundering
o Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luch[verversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventílatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskun<lig

advies en een goede '
uitvoering van de werken.

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook vooÍ uw gezondheid en

uw comforL

Technische fiche daken
De energiedeskundige heeít de onderslaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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isolatie onbekend

onbekend a 1,70

onbekend a 4,00
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a dak niet in riet of cellenbeton
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Vensters en deuren

VeBters
5,4 m2 van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat, is niet energiezuinig ook de

raamprofielen zij.n thermisch weinig
performanL 1,2 m2 van de vensters bestaat

uit glasbouwstenen. Die z.rjn niet

energiezuinig.

Dakvenstêrs en koepels

12,8 m2 van de dakvlakvensters of koepels

heeft polycarbonaatplaten. Dat is niet

energiezuinig. Ook de profielen zijn

therm isch weinig performanL

Venstêrs

24 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinÍg energiezuinig. ook
de raamproÍïelen zijn thermisch weÍnig
performanL

Vervang de vensters en glasbouwstenen

door nieuwe vensters me[

hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamproÍielen.

€ 6 0o0r

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels

met hoogrendementsbeglazi ng en

energieperlormante raamprofielen

ep ooo*

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 19 Ooo*

met hoogrendementsbeglazing en

energÍeperformante raamproÍielen.

Deuren en poortên
3,7 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoend e gel'soleerd.

Panelen

1,4 m2 panelen zijn onvoldoende gei'soleerd.

vervang de weinig energiezuínige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

€ 6 ooo*

vervang de weinig energiezuinige panelen € I OO0*

door energiezuinige vulpanelen met sterk
isolerende profielen.

Proficíat! 5,1 m2 van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.

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

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/tm2K). Bij de renovatie van

vensters kunt. u he! best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W(mzKl voor de vensters (glas + profielen). Naast de

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

aandacht.

aij de vervanging van uw deuren, poorLen of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(mzK).

Kies daarom voor een deur oí poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevaL kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazÍng mel een U-waarde van maxímaal 1,0 W/(m2Kl.

HoogstwaarschijnlÍjk vervangt u uw buitenschrÍjnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meesl energie+fÍiciënte

oplossing.

* i'leÉr iniofrratie over tie p;'ilsiniícaii€ víndi 11 Dp paginrr 25.



Ener$eprestatiecertilicaat Galeisrraar 6, 2s8o pune | 2or9r2ï-ooo22276ro-REs-r 't1 / 28

Denk vooruit!

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

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de proflelen van uw venslers en deuren zal kunnen aansluiten, Zo

vermÍjdt u condensatie en schimmelvorming ín de woning.
. Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurluke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilatierooslers in de vensters in.

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

Vensters vervangen
Het vens[er (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewens! is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minsLens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed alrijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het bui[enschrijnwerk.

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

Deuren, poorten of panelen vervangen
zorg ervoor da[ deuren, poorten oí panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uitgerus[ met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur word[ daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkL Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komL hij naar omhoog als de deur
geopend wordt.

Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschr'fnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via
spleten en kieren. Vooaie dus een ventilatiesysteem om uw woning te
ventileren. Dat ís niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comforl

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

l.luur
21 m2 van de muren is vermoedelijk niet
gei'soleerd.

Muur

103 m2 van de muren is redelijk goed

gei'soleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 8 0O0r
muur
of plaats isolatie aan de buitenkant van de € tl 0oo*
muur.

Overweeg bij een grondige renova[ie om

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

de muren te plaauen

of aan de buitenkant van de muren te
plaatsen.

Bij de ísolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2n. Dat komt overeen met

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

u de isolatie tussen regelwerk plaast, breng dan mínstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschi.;'nlijk renoveeft u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

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

Pas op!

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

door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdícht

aansluÍten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het. dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichrheid van uw woníng er op

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

voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comforl

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

* i,l€er iníornrerie ovcr rie prij:il.ilcaiie ,iiici-r 11 C'p pagin.r 2;.
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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/(mzK) te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren
Dat kan door een extra buitenmuur met een geisoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te
brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe
gevelbekleding.

1. Buitenmuur | 2. lsolatie 13. Vochtscherm 14. Afi^/erkingslaag

| 5. Stijl- en regelwerk (optioneell

o
. Bouwfysisch veruit, de beste oplossing.
. Koudebruggen worden weggewerkt.
r Nieuw uitzicht van de woning.

e
. VrU dure oplossing.
. Niet toepasbaar bii beschermde of siergevels.
. Soms ís een stedenbouwkundige vergunning vereisl

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de

dakisolatie zal kunnen aansluíten op de

muurisolaIie.
. Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig),

zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.
. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

Muren aan de binnenkant isoleren

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 12. lsolatie 13. Dampscherm 14. Binnenafwerking

15. StUl- en regelwerk (optioneel)

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uitzichrvan de woning.

o
. Bouwrysisch de meest delicate oplossing.
. De binnenruimte verklein[ en sLopcon[acten, leidingen en

radiatoren moeten 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 onders[aande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Vloer op volle grond

61 m2 van de vloer op volle grond is

vermoedel ij k niet gel'soleerd.

Plaats isolatie boven op de vloer € u 500Ê

Bij de isolatie van uw vloeren kunt, u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W(m2K. Bij een vloer boven
een kelder kom[ dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 1O cm minerale wol (Ào = 0,040 W(mK)l of 7 cm gespolen PUR
oí PIR (Ào = 0,030 W/(mK)) . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle
grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert 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 slreven naar beter.

Een vloer boven (kruíplkelder, onverwarmde ruimte of buitenomgeving isoleren
De isolatie wordt aan de onderkant van uw vloer
aangebrachL op voorwaarde dat de kelder toegankelijk en

minstens 50 cm hoog is. Keldermuren onderbreken de

vloerisola[ie en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u

oplossen door de keldermuren ter 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 bouwffsisch delicaat zijn.

Denk vooruit!

Vloeren

Vloer boven kelder of buiten
93 mz van de vloer is vermoedelijk niet
geisoleerd.

Een vloer op volle grond isoleren
Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarb'rj wel op dat uw
íunderingen diep genoeg zitten. De isolatÍe wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. oe
isolatíe wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht
en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

Controleer hierb'1j alti.l'd of de draagkracht van uw bestaande
vloer voldoende groot is.

Plaats isolatie € 5 ooo*

. lsoleert u eerst uw vloeren en dan uw muren? Hou dan
nu al rekening met de aansluiting van de muurisolatie
die u laLer gaat plaatsen. zo kun[ u koudebruggen

vermijden.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

Zo verm'1jdt u koudebruggen.
. Nadien uw installatie voor ruimteverwarming

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te
plaatsen.

. Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties

die u later wilt aanpagsen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor [echnieken (bv. elektriciteitsleidingen)

die u later nog wilt toevoegen.

'l:ar i!-tícnrntiíi over cie nrilsÍndicatír vindr 11 ni; pagina 25.
È
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.maar
advies en

Technische fiche van de vloeren
De energíedeskundige heeft de ondershande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

Vervang deze inefficiënte opwekker(sl door € tO 500* I €22 OOoa

een lucht/water of bodem/water
warmtePomp

of door een condenserende ketel. plaaLs € e soor
een afgiftesysteem waar nodi6 bij
voorkeur op lage tempera[uur.

len condenserende keLel heeft en iets slechter rendemenL

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een 5.lal kwh/ím2jaan hoger liggen dan met een

waÍmtepomp.

Bij de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

Warmte opwekken op een energie-efriciënte manier
Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toeslel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke
werkingstemperatuur, zoals een warmtepomp oíeen condenserende ketel. Voorzie in een optimale centrale regeling, zoals

een kamerthermostaat in combinalie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen, zodat
de zon, de luchL de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere opties zU.n een warmlenet ofeen
micro-warmte-krachtkoppel ing.

Warmtepomp

Als uw woning al goed geïsoleerd is en als u beschikt

over oppervlakteverwarming of voldoende grote
radiatoren, dan kunt u de plaatsing van een

warmtepomp overwegen. Bij uw renovatie kunt u het

best kiezen voor een systeem met een

seizoensprestatiefactor (SPF) van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht,

water of bodem) op voldoende hoge temperatuur. 650zo à

80% van de energie die de warmtepomp levert, wordt
gewonnen uit de omgeving. zo verbruikt een

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze

minder COz uit dan een klassiek verwarmingssysteem.

Verwarming
93% van de woning word[ verwarmd met

een niet<ondenserende ketel. 7o6 van de

woning wordt verwarmd met een
(accumulerendd kachel.

wàrmtepomp

+ 4{t'€

l. lucht /watrr
2. bodenr / YJàtL'r {horizontaall
3. bodenr I v/ater {vÈrtícatrl}

2

Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendemen[ van meer dan
100% omdat ze de warmle in de wa[erdamp van de afgevoerde
rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebruik het best

zo veel mogelii'k kunt beperken. Overweeg daarom de combinatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie met
zonnecollec[oren of de koppeling van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (=hybride warmtepomp).

Ju*r*rr*

- ,llilfi
óó

óó
óó

JililT

1196

\erwarming

Recup€ratJe

veÍbmndirBsgass€n

W€rking cond€nsatleketel

* '',n,,, inii;rrnarir: o,.:e; dr: pi tt:indic.rii.: vii.i,i ri r.tt paqiit:.r 15.
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(l,licro-lwarmte-krachtkoppeling

Een (micro-)warmte-krachtkoppeling is een toestel dat regelijk elektriciteit en waÍm[e opwekt met één enkele (fossiele)

brandstof. U kunt het. best me! een vakman bekijken of uw woning geschikt is voor di[ soor! toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekoms! aan te leggen,

overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden [e voorzien.

Denk vooruit!

. Hou bij de keuze van uw verwarmingstoestel altijd rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimte5.

. Hou rekening met de impact van toekoms[ige renovati€n /erken op het vermogen van uw verwarmingstoes[el. Een

overgedimensioneerd verwarmingsLoesrcl staat heel vaak stil en moet even vaak weer opstarten. Dat is nadelig voor

het rendement en voor het milieu. Laat u daarom adviseren en kies voor een verwarmingsinstallatie meL een vermogen

dat perfect op de behoeft.en van uw gerenoveerde woning is afgestemd.

Afgiftesysteem op lage temperatuur
Bij uw renovalie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkings[emperatuur. Er zijn twee

gangbare sys[emen.

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarming

Radiatoren of convectoren op lage temperaLuur zien er B'1' vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40

hetzelfde uit als de s[andaardvarianten, maar worden gevoed graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het, op

met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden te warmen.

of meer. O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmLe gelijkmatig over de

. Snel sysleem waardoor uw woning snel opwarmt. hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstempera[uur

O hoger ligt dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur zijn ies groter en nemen O
dus meer ruimte in. r Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmL

Denk vooruit!

. overweegt u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centralevenvarmingstoestel daarvoor

geschikt is.

. Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen boven oP de vloer.

. Bent u van plan om wandverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatle in de muur. Hou er rekeníng mee

dat u achteraf geen isolatíe meer kunt bijplaatsen aan de bínnenkanl
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,van

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

lnstallaties met één opwekker

o
tpeverwárming

Aandeelln vohme l%t
decentraal

7%

Elektrlsch

kwl
Aantal wooneenheden

o
individueel

stookolie

niet-condenserende

ketel

1996

binnen beschermd

volume

nee

0mllengteí2m

rad iatoren/convectoren
pompregeling

onbekend

thermosLatische

radiatorkranen

kamerthermos[aat

hout

kachel



Energieprestatiecertificaat caleisr.raar 6. 2s8o Puue l 2o19l21l-0002227610-RES-l 22/28

lnstal laties voor zonne-energie

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig,

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaatsing van een zonneboiler.

€ 5 000'r=

Volgens de zonnekaarl is het dak geschikt € 6 000=
voor 24 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

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

zonnepotentieel voor uw woning 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 shndaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grooLte

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

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

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

altijd mogelijk zijn.

voor meer iníormatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

www.energiesparen.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemd) zet[en de energie van

de zon om in elektriciteit

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

eigen elektrici[eitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

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

richting onder een hoek van 20o tot 600.

Zonneboiler

Zonnecollec[oren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

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

kan op jaarbasis gemiddeld de helf,t 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 wel rekening mee dat een zonnecollector he[ 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

westelUke richting onder een hoek van 20o [ot 600.

3

4
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop,u de zonnepanelen o-f zonnecollectoren plaatsL goed is geisoleerd. Als de instaÍlaties
geplaaut zun, kunt u het dak alÍeen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikL Probeer daarom eerst overbodig
elektricíteitsverbruik te vermijden door bijvooóeeld het Sluimerverbruik le vermíndêren.

. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

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

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. Informeer bii uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen

voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonn*nergie aanwezig.

' ,Làat.u bijstaan door
: .€€r1 architeCt; aannêrner.of

vekman voor deskundig

advies en een goede

uitwqring van de werken.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw woning bechikt over een installatie voor saniteir warm water. Overweeg echter de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

o

:Tlpe to€stél

keuken en badkamer

individueel

neen

elektriciteit

voorraadvat

gewone leidingen

t5m

Aántel woone€nheden op leldlngen

Ventilatie

-3,2s"ê Uw woning beschikt. mogelijk nÍet over voldoende ventilatievoozieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakel'1jk

om een gezond binnenklimaat. te garanderen. voorzie bij uw renova[ie daarom in een ventilatiesysleem. Om energie

te besparen, kunt u heÈ bes! kiezen voor een sys[eem met vraagsturing ofwarmteterugwinning

' TypgvenUlaUe

Rendement warmtcterutwinnlng l%)

RefêrentleJeer fàbricage

l,l-Ëctor
Reductiefactor rege I ing

Type regeling

Koelíng & oververhitting

geen of onvolledig

I

,,/' Op dÍt moment heeft uw woning weinig kans op oververhitting. Nadat uw woning gei3oleerd is, wordt he! echter

belangrijk om tijdens de zomer de warmLe buiten te houden. Hou daarom bij de renovatie al rekening met eventueel

bijkomende buicenzonwering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

Ko€linstellatiê afiarezig
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Toelichti ng prijsindicaties
Deze toelichting beschrijft hoe de pr'fsberekeningen zijn opgemaakt.
De prljzen op het IPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond zijn op 5OO

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,
berekent de software de prijsindicatíes voor de aanbevolen werken. oe prijsindicaties kunnen afwijken van de offerLeprijzen
van uw aannemer.

ln de Praktuk zijn vaak verschillende uítvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en
nadelen. Het EPc oordeelt nie[ welke ui[voeringsmethode u he! best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijsindicatie voor de meest gangbare uiLvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het Erc de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.
De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet"

De berekening

oe prijsindicatÍes op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.
Renova[iewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energiepreshtie van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht-

ln de ubellen verderop leest u welke kosten vervau zitten in de prijsindicaties en welke niel

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: he! dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staaq er is

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames niet van
toepassing zijn op de specifieke toestand van uw wonin6 Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere
prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet
mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advÍes aan een architect, aann€mer of andere vakman. werk samen met
vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprijzen

De gemiddelde eenheidspri.;'zen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van
goede kwaliteit plaatsingskosten, veryoerskosten, de stortkosten b'rj afbraak en 6% btw Ze houden geen rekening met
marktschommelingen oíregionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidspr'ljzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>,

Aspen lndex <2018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op www.energiesparen.be.

ln detail bekeken

VolSende kos[en zijn te afhankeli.l'k van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:
. AlSemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coórdinaLiekosten;
. Werfinstallaties;
. Vergunníngen, zoals een bouwvergunníng of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

' Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedeluke contexten;
. Moeil'1ike bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;

' obstrucLies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
. Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbesq
. Meerpruzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de onderstaande tabel word[ per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kos[en niet zijn opgenomen in de

berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correcl geplaatst ...

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

l|luren .

boleren aan de binnenkant

a

a

Muren

lsoleren aan de buitenkant

lnbegrepen werken

Plaatsen van isolatie en dampscherm

Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandprofiel

Aansluitingen met aanwezige koepels

Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen oí zonneboiler

Dakdoo rvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afuoeren)

Bij omkeerdak: verwijderen van ballas[ en

isolatie

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

rad iatoren/convectoren, incl usief

aanpassingen aan leidingen

Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stUl- en regelwerk bij halÊstijve

isolatieplaten

Bij de onderbreking van isolatielaag door
binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens 1 meter
(koudebrug vermijden)

Plaatsen van een standaard aflrerking
(gipskartonplalen, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerk), inclusief

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

Aanpassingen aan elektriciLeitsbekabeling,

stopconlacten, schakelaars en

wandverlichting

Afzagen van bestaande dorpels .
Afbraak van regenwaterafvoerbuizen .
vergroten van de dakranduitsprong bij een .
deel van de gevels.

Plaatsen van isolaUe

Plaatsen van een s[andaardgevelafwerking = .
gemiddelde van
. Sierbepleistering 25 mm (mineraal .

gebonden)

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking (ceder en merbau)

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm

. Thermisch veredeld hout

. Sleenstrips

Niet inbegrepen

, Er wordt aangenomen dat de dakhelling

voldoende is voor een goede afiuatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakaídichting (kan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafvoer (goten en buizen)

i . Vochtonderzoek en vochtbehandeling

' . Volledige afbraak binnenaf,ruerking (vb.

; behang en muurbepleistering)
, . Plaatsen van muurdoorvoeren

Uitvlakken van de muren

Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevels[een bij spouwmuren

Aanpassingen aan buitenaanleg,

buitenkranen, buitenverlichting
nanpassingen aan luifels, dakgoten,

zonwering en luiken

Afuerking bij muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimle zoals een

garage of kelder

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen
. Stellingen (vanaf twee verdiepingen)
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, Vloeren op volle grond

vloeren niet op volle grond .

lsoleren aan de onderkant
(vb. boven een

lkruiplkelder, garage of
carport, uitkragende
vloerenl

Vensters vervangen

Dakvensters vervangen

. Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten .

. Afbraak van eventueel aanwezige
isolatielaag, isolerende mortel of uitvullaag .

. Afbraak van dekvloer (chape) en eventueel .
vochtscherm .

. AÍbraak van een funderingsplaat ,

. Afgraven van grond (25 cm diep) .

. Plaats€n van gewapende betonplaat, (.l5 cm) .

. Plaatsen van vochtschermen en isolatie

. Plaatsen van een gewapende dekvloer
(chapd .

. Plaatsen van een standaard vloerafwerking r

inclusief plinten = gemiddelde van
. Keramische tegels (alle formaten)
. Parket (bamboe, beukl
. Laminaat parket
. wollen vast taput met ondertaput
. Lineoleum

Plaatsen van vochtbestendige isolatie,

inclusief stijl- en regelwerk blj half-stijve

isolatieplaten

Plaatsen van een standaard

buitenafiryerking {alleen bij vloeren boven

een onverwarmde ruimte, zoals een garage

of boven een buitenruimlsl = gemiddelde

van
. Gipskartonplaten (geplamuurd en

geschilderd)

. Verniste houten planken (Meranti, Rood

Noors Grenenl

. Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip

vensters (gangbare maten en vormen,
gemlddelde prijs van hout, aluminium en

PVC)

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig is)

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken
r Plaatsen van dorpels b[j de vervanging van

glasbouwstenen door vensters
. Herstellingen aan binnen- of

buitenafiruerking
. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hustoestel

Stabi I itei tsonderzoek

Plaatsen van gestabiliseerd zand

Grondsanering

Verwijderen van ondergrondse massieven

5peciale funderínpwerken
(onderschoei i ngen,..)

Plaatsen van een uitvullaag
Verwijderen, vernieuwen of verplaatsen van

rioleríng, leidingen en kabels (o.a.

elektriciteit, sanitairl
Afbraak en plaatsing van vloerverwarming

. Aanpassingen aan de verlichting

. Aanpassingen aan kabels en leidingen die
, beves[igd zijn tegen de vloer (deze kunnen

in de isolatie ingewerkt worden)

Er wordt aangenomen dat de {kruip}kelder

toegankel'jk is voor werken; anders gelden er

andere uitvoeringswijzen en prijzen. Deze zijn
, niet in dit EPC opgenomen.

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

, Vofmen

, . Toeslag voor biizonder beslag, sloten of
' beglazing met specifieke eigenschappen of

versieringen
. Rolluiken en rolluikkasten

: . Vliegenramen

. Afbraak en plaatsen van níeuwe dakvensters . Toeslag voor bijzondere afmetingen en
(gangbare maten en vormen) vormen

. Plaatsen van een geisoleerde en luchtdichte . Toeslag voor beglazing met specífieke

kader eigenschappen
. Aanwerken van de dakbedekking . Zonwering ofverduisterende screens
. Aanwerken van de binnenafwerking
. Plaatsen van ventilatieroosters b-11' een deel

van de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig is)

. len hustoestel
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Koepels vervangen

Deuren en panelen

vervangen

ZoÍrnepanelen en

zonneboiler

. Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel , . Toeslag voor speciale afmetingen en vormen
(gangbare maten en vormen, kunststofl met

isolerende opstand
, . Aanwerken van de dakafdichting
, . Aanwerken van de binnenafwerking

: . Een h'ljstoestel

Verwarmingsinstal latie

. Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde pr'L;'s van hout,

aluminium en PVC)

. Herstellingen aan binnen- oí
buitenaflrerking, inclusief deurkruk

. Plaatsen van dichtingsvoegen mel de gevel

De volgende kosten zijn inbegrepen,

aÍhankelijk van wat (gedeeltelijk) aanwezig is

en wat nief

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen
. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met,

specifieke eigenschappen i

. Toeslag voor versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

: Er wordt aangenomen dat volgende elemen[en

kunnen behouden worden:
' . Dorpels

. Keuringen en inwerkingstellingskosten

I . Herstellingen van afwerkingen (gevel,

I binnenmuren en plafonds!

zonne{nergie

, . Afbraak van verwarmingsloestellen die niet r Er wordt aangenomen dat volgende elementen'

energie-efficiënt zijn (vb. eleklrische , kunnen behouden worden:

vloerverwarming, kachel, . Energieefficiënte verwarminptoestellen

nie[-condenserende ketel...l : . Bestaand afgiftesysteem en leidingen

. Plaatsen van een energieeíficiënt
r verwarmingstoestel (vb. warmtepomp,

, condenserende ketell, inclusieí de werken

die nodig zijn voor een goede werking
ervan

Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarming, inclusief regelsysteem (vb.

laagtemperatuurrad iatoren/convectoren,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler

en kamerthermostaat)

Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer

deze ontbreken

Aanpassingen aan technieken en

leidingdoorvoeren (elektriciteit, riolering)

lsoleren van ongeïsoleerde leidingen

Grondboring bij. een bodem/water :

warmtepomp :

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaasing inbegrepen. De prUzen zijn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

panelen voor een s[andaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.be/zonnekaart.


