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Neerstraat 52, 2812 Mechelen

woning, halfopen bebouwing

certifi caatnummer: 20211027 -OOO2485O64-RES-]

Energielabel
66 iwn / (m2 jaar)

ti0()
":{jC 

ICC

Gemiddelde halfopen bebouwing:

385 kwh / (m, jaar)

20i.) l{)f t(r1)

vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m'? jaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning 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: 27-10-2021

Handteken i ng:

ROGER LODEWIJK MEYSMAN

EP06206

Dit certiÍicaat is geldig tot en met 27 oktober 2031.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

1 lnzetten op isolatie en verwarming 2 . Energielabel van de woning

U isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling én u voorziet een

energie-effïciënte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-lWKK, efficiënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

Doelstelling

Doelstelling

Vensters (beglazing en profiel)

Doelstelling

U behaalt een energielabel A voor uw woningí=
energiescore van maximaal 100 kwh/(m2 jaar)l. U

kiest op welke manier u dat doet: isoleren,

efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren,

zonne-energie, hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

E

Daken

Muren

Beglazing

Vloeren

Verwarming

O Centrale verwarming met warmtepomp

@ Elektrische verwarming

Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting
Buitenzonwering aanwezig

66 kwh/{m2jaar)

Doelstelling:

100 rwnl(m2jaarl E

Doelstelling

Doelstelling

Q Oe woning voldoet aan de energiedoelstelling 2050 volgens piste 2

é) C)n
--d

i"^,'IL'r

Ventilatie

Mechanische toe- en afvoer met

warmteterugwinning

Luchtdichtheid

Niet bekend

{-
,/R.

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

U = 0.ll',f,(rr:K)'

U = 0,11 !!/(njK)r

U = 1,00 W/(m2Klr

U = 0.1ó V/i (rrr()r

* De U-waarde treschiijft de ,solatiewaariJe rrar daken, nllrfen, vloeren, vensters Hoe lager de lj-uraarde, hoe l-.eter her- constr'Lrctierjeel

i:oieei-t:
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Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

,'."t

,Yl
Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet

gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

U kunt de luchtdichtheid laten meten om eventuele

lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te

verbeteren.

=9e--è

Ventilatie: Uw woning beschikt over een systeem met

mechanische toe- en afuoer en warmteterugwinning.

Bekijk of vraagsturing mogelijk is. BU vraagsturing wordt
er lucht toe- en afgevoerd als dat nodig is. zo bespaart u

energie.

Meer informatie?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertifi caat, gebrui ksgedrag,

woningkwaliteit... kunt u terecht op

www.energiesparen.be.
. Meer informatie over uw woning vindt u op uw

persoonlijke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te

bekijken.

. Meer informatie over beter renoveren vindt u op

www.energiesoaren.be/ i kbenoveer.

Koeling en zomercomfort Uw woning heeft kans op

oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering.

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie. BekUk of andere maatregelen mo-

gelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-

tensief ventileren, bijkomende zonwering ...

Y-i:
Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een

zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Gegevens energiedeskundige:

ROGER LODEWIJK MEYSMAN

Kerkbossenstraat 21 L 7, 2220 Heist-op-den-Berg

EPo6206

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere

flnanciële voordelen vindt u op !ÁAglv.eÍtclgiespAr3lÈc.

ó

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 bustaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten 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 of aandachtspunten.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Uw woning voldoet aan de energiedoelstelling. ln dit deel van het energieprestatiecertificaat vindt u een overzicht van de

gegevens die de energiedeskundige heeft ingevoerd.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

overige installaties

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw woning zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is

opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken

die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de

software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. BU onbekende

invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om

zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl

onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafl,verking tijdelijk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op WIICJSICE@bq.

Energiedoelstel ling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens

even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

6

7

8

9

10
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Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte (m2l

Verliesoppervlakte (m2l

lnfi ltratiedebiel 164/(m2hll

Thermische massa

Open haardlenl voor hout aanwezig

Niet-residentiële bestemming

Berekende energiescore {kWh/(m2 jaarll

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kwh/jaarl

COz-emissie lkg/jaarl

lndicatief S-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil íW/(m2Kll

Gemiddeld installatierendement verwarming (o/ol

Verklarende woordenlUst

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek jaarl'ljks primair

energieverbruik

berekende energiescore

20829608 / 20922902

27 /1O/2021

2015

477

Geen

157

328

Onbekend

Half zwaar/matig zwaar

Neen

Geen

66

10.341

1.377

35

0,35

338

Het volume van alle ruimten 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 isoleert.

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

materiaallaag isoleert.

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

het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar 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

bruikbare 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 S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.

S-peil
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Daken

Technische Íiche daken

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

Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft. de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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VG}GL4 N verticaal 3,5

VGl€12 N verticaal 6,9

VG.I-GL3 N verticaal 1,6

VGl.GL] N verticaal 3,8

HR-glas b

U=1,00 W(m2Kl
HR-glas b

U=1,00 W(m2Kl
HR-8las b

U=1,00 W(m2Kl
HR-glas b

U=1,00 W(m2Kl

alu>2015 1,63

alu>2015 1,63

alu>2015 1,63

alu>2015 1,63

r)
a

a
AGI.GL4 Z verticaal 2,4

AGI.GL2 Z verticaal 10,3

AGI-GL3 Z verticaal 2,7

AG'I-GL1 Z verticaal 2,3

HR-glas b

U=1,00 W(m2K!
HR-8las b

U=1,00 W(m2Kl
HR-glas b

U=1,00 W(m2K!
HR-glas b

U=1.00 W/(m2Kl

handbediend alu>2015 1,63

handbediend alu>2015 1,63

handbediend alu>2015 1,63

handbediend alu>2015 1,63

a

a

a

a

a

a

LG.I-GL2 O verticaal 2

LGl.GL:} O verticaal 23

LGI-GLl O verticaal 6,4

LGl-GL4 O verticaal 1,2

LGl€15 o verticaal 1,1

HR-glas b

U=1,00 W/(m2K)

HR-glas b

U=1,00 W/{m2K)

HR-glas b

U=1,00 W/(m2K)

HR-glas b

U=1,00 W/{m2K)

HR-glas b

U=1,00 W/lm2Kl

alu>2015 1,63

alu>20]5 1,63

alu>2015 1,63

alu>2015 1,63

alu>2015 1,63

IJ

O

a
R,G1-GLl W verticaal 1,6

Hoogrendementsglas bouwjaar >=

2000

alu>2015 1,63

Legende profieltypes

alu>2015 Aluminium profiel, thermisch onderbroken

>=2015

HR-glas b

U=1,00 W/(m2K)

Legende gÍastypes

HR-tlas b
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Muren

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

o,

E
CíÍí]
I

l

sËo
FgÈ
=p<3gà

o
ó
o
9uo-óà-e.q Ë,SU&_1

c?E à
E>.FE 

EÊay(,E!.Y
LO(,o.olt
Pocl
oËËs É f, Ë+] ; -e.gtrooldc!

N

E
o
+,
J
-g
Èo

.cÈË9tàiEËL0,oz

Èo
Ê
.t
E
I
oó

Voorgevel

o VGl

Achtergevel

r AGI

Rechtergevel

r RGl

tinkergevel

o LGI

N35

233

0,11

0,11

0,1i

0,11

in spouw

in spouw

rn spouw

in spouw

af,lrezig

afirezig

aflarezig

aflarezig

0,11

0,11

0,tlW7

o48 0,11

Rechtergevel

RG2 w52 0,35 aan binnenzijde aflarezig 0,35

J
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Vloeren

Technische fiche van de vloeren

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

a vloer niet in cellenbeton

0,15
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Ruimteverwarming

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

lnstallaties met één opwekker

o o
in badkamer

decentraal
'lo/o

88o/o

1

omschriivlng

TJpe verwarmlng

Aandeel in volume l%l

lnstelletlerendement l%l

centraal

99%

35006

1Aant!l

Type opwekker

EnergladraSêr

soq:t opw€kkerÍs!
aron/a-fglftamedlum

Vormo_gên lkwl
glektrisch vermog€n WKK

{kwt
Aantal (woonleenheden

Rendement

R€fêrêntlêjaer fabrieage

Labeb

Locatlê

o
individueel

elektriciteit

warmtepomp

lucht/water

coP=3,75

energieklasse A

elektriciteit

Extêrne stookplaats

OngeïSoleerde leidingen lml
ongei'soleerde csmbilus (ml

Aantal (woonleenheden op
combilus

nee

0milengtes2m

rype afgifte

Regêling

oppervlakteverwarm i n g

pompregeling

kamerthermostaat

buitenvoeler
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler

Daarmee kunt u energie besparen.

ê

SooÍt
Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energledrager

Type toeste!

Rêfer.entlejearí'abricage

Energlelabel

keuken en badkamer

individueel
ja, aan M

energieklasse A

el XL

Aantal voorraedvatën

Aantal íwsonleenheden

volumê Íll

Omtrek (ml

Floogtê (ml

lsolatle
tebêl

en voorraadvat één

0

rype leldlngen

Lengte léidingen (ml

lsolatle leldingen

Aantal lwoonleenheden op leldingen

Ventilatie

gewone leidingen

>5m

4s--d Uw woning beschikt over een systeem met mechanische toe- en afuoer en warmteterugwinning. Bekijk of

vraagsturing mogelijk is. BU vraagsturing wordt er lucht toe- en afgevoerd als dat nodig is. Zo besPaart u energie.t\

Type ventilatie

Rendemênt wermteterugwlnnlng (%l

Reft rentiejaar fabricage

u-factor
Reductiefector regeling

Type regellng

Bypas3

Koeling

mechanische toevoer en afuoer met warmterecuperatie

2016

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een

koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zjjn om oververhitting tegen te

gaan: 's nachts intensief ventileren, b'tjkomende zonwering...

Koelinstellatie af,arezig

ó-'t'


