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bestaand gebouw met woonfunctie
certificaatnummer 2OO9OSÍ3-000{129142I-0000000I_6
straat Montignystraat
nummer l0g bus 3
postnummer 2OOO gemeenteAntwerpen

5& 10s

bestemming appaÉement
type

softwareversie 1.3.2

berekend energieverbruik (kWh/mz);

3Kffi
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appaftement. op de schaal wordt hetenergieverbrtlik van het appartement vergeleken met het ereigieverb-ruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.

nÍet energíezuinig

hoge energiekosten

KBO-nr. 08!0264061
ertenningscode EPO9OS4

353 bus

met de werkelijkheid.

zeer energíezuinig

lage energiekosten

energiedeskundige
rechtsvorm BVBA

voornaam fiM
straat De Pintelaan
postnummer 9OOO

318

310

firma PLUSTEAIT{

achternaam VERSCHUER.EI{

gemeente Gent

450

Dit certificaat is geldig tot en met 13 september 2019
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certifi caatnummer 20090913-0000291421-0000000I-6
straat Ëlontignystraat
postnummer 2000 gemeente Antwerpen

Detail van het energieverlies

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO 2-emissie

zeer laag laag gemiddeld

zer laag laag gemiddeld

nummer 1O9 br.ts 3

hoog zeer hoog
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hoog zeer hoog

iiïrilfi:,s$.,§ï{1ffi

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
2. Isoleer de buitenmuren,
3' Als het decentraÍe verwarmingssysteem aan veryanging toe is, plaats dan een centraal venrrarmingssysteem met een condenserende

ketel
4. Plaats zonwering aan de buitenz"rjde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning teverminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamhedenlepland z6n, is het zinvol omhernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te ietten. Meer informalie over onder andere zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentsóap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u opwww.energiesparen. be



certificaatnummer 20090913-0000291421-00000001-6
siraat Montignystraat
postnurnmer 2O0{l gemeente Antwerpen

Beschrijving van het gebouw en de installaties
bouwjaar I93O
bouu{aar verwarmingsinstallatíe í:gVO

aantal appaftementen

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

bestaand gebouw rnet woonfunctÍe

nummer 1O9 bus 3

138 me

4O mr karakteristiek jaarlijks prirnair energieverbruik * 12.795 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1' Maatregel: vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
In uw woning is er gewoon dubbel glas of driedubbel.glas zonder coating aanwezig. vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coatingdoor hoogrendementsglas' Energiezuinige beglazing heeft een u-waardË die kleiner is dan i,6 w/rn*.Een energíezuinig venster (glas enraamkader) heeft een u-waarde die kleiner is dan 2,5 w/mz{. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van hetraamkader. Flaats bij vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

2" Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geisoleerd. Isoieer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondíge renovatie bijvoorkeur 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
3' MaatreEel: Als het decentrale verwarmingssysteem aan vervanging toe ís, plaats dan een centraal

vervtrarrningssysteem rnet een hoogrendementsketel eí nil vooit<eur een condenserende ketel.uw woning wordt decentraal verwarmd' Als uw decentrale verwarming aan vervanging toe is, installeer dan een centraalverwarmingssysteem met een hoogrendementsketel, bij voorkeur een condenserende ketel. ptaàts ae verwàrmingsketel bij voorkeur binnenhet beschermde volume-

Aanbevelingen voor sanitair urarm vuater

Aanbevelingen voor koeling

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. plaats zonwering aan de buitenzijde van devensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog níet aanwezig is, om op een energiezuiníge manier oververhittingín de zomer fe vermijden.

(*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is_de hoeveelheid prlmaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, je productie van *arm *ater, de ventilatie en de koeling van eengebouw of gebouwdeel' Het wordt berekend op basis van de eigenschËppen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en deinstallëtie§ van een gebouw. B-rj de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgàbruik,
Het primaire energieverbruik druld uit hoeveel energÍe uit iossiele brandstoffen verbru.iK,wordt door de gebóuwinstattaties. voor aardgas enstookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. voor elektriciteit is die factor z,s. e5 etËtriciieit wordt niet alleen rekeninggehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energíe die verloren gaat bij de pr"lr.tà 

"r'uj: 
i.i iàö*(ongeveer 600lo)' Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer z3 tu"r ror""t unJrgi" nÉuig i, de vorm van steenkooí ofaardgas.
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Vrijtekeningsbeding
De meeste maatregeten all;OO.en9meT..Ííj?. op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen degeldisheidsduur van het ceÉirrcaat'.Mosel6k ziin ."n u.ntut ,u-#"s"i"r"p;ril;;;; ;;t ffiffi;* 

"irË.ài"r. 
soms z.rJn bij de uitvoerinsaanvullende maakegelen noodzakeÍijk voor hei behoud en ae veroeiering'vàn-àà r<wariteit van het linnànÀitieu of het comfort. Ëen naderuitgewerkt onderzoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer ór rariorr kan over het voorgaande t]trïitiàià"rà. ö"o"roï1,,.

:?:s,di" aan de vaststelling van dit ce,tificaat is besteàà, kan óe opsteilei ;iei;a;;raketijk gestetd worden voor de schade die ontstaat als degeadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd *oià.n.


