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certifi caatnummer 2O09O618- 00AA214924-00000001-6
skaat Montignystraat

nummer l0g bus I
postnummer 2OOO gerneenteAntweÍpen

bestemming appaÉement
type

softwareversie 1.3.2

berekend energieverbruik (kWh/mz) :

44K
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appaftement. op de schaal wordt het
energieverbruik van het appartement vergeleken rnet het er;ergieverbrruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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zeer energiezuínig

lage energiekosten

energiedeskundige
rechtsvorm BVBA

voornaam TIM

straat De Pintelaan

postnummer 9O00

België

firma PLUSTEAM

achternaam VERSCHUEREN

gemeente Gent

bestaand gebouw met woonfunctie

nlet energÍezuinig

hoge eneígiekosten

KBO-nr. 0810264061

erkenningscode EPO9O54

353 bus

met de werkelijkheid.Ik verklaar dat alle gegevens op dit
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certificaatnummer 2OO90518-OO0O214324-00000001-6

straat Montignystraat
postnummer 2000 gerneente Antwerpen

Detail van het energieverlies

laag gemiddeld

laag gemiddeld

nummer IO9 bus I

hoog zeer hoog
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hoog zeer hoog
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energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO 2-emissie

zeer laag

mtr

zeer laag

"rit&

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Isoleer het platte dak.
2. vervang dubbel glas of driedubbel glas zonder coating door hoogrendementsglas.
3. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige ren,rvatie.
4. Isoleer de buitenmuren.
5. Vervang de verwarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel
6. Isoleer de distributieleidingen van de centrale venvarming in onverwarmde ruimtes.
7. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog nÍet aanwezig is.

Extra verbeteringen door rnilieuvriendelijke energieproductie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energíeverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden-gepland zijn, is het zinvolim
hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppelin,T in te zetten. Meer iníormatie over onder andère zonnepanelen, energie uit
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: wwar.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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certificaatnummer 2O090618-OOO0Z143Z4-OOOO0001-6

straat Montignystraat
postnummer 2O0O gemeente Antwerpen

Beschríjving van het gebouw en de installaties

bouwjaar l93O
bouwjaar veruiarmingsinstallatie lggs
aantal appaftementen

beschermd volume

brui kbare vloeroppervlakte karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik*

nummer lO9

3O2 mg

93 m2

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Isoleer het platte dak.
In uw woning is (een deel van) hei platte dak niet gei'soleerd. Isoleer het platte dak. Het energieverbruik zal daardoor fors verminderen. Eenenergiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,:1 W/rnz(. vergeet niet om aan de ondeaiide van de isolatie een dampscherm aante brengen' Plaats de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie. vermijd onderbrékingen van de isolatie zodat er geen
condensatie kan ontstaan. Als er delen van het platte dak geisoleerd zijn, die niet voldàen aan de vooigaande voorwaarde, is het aan tebevelen extra isolatie te plaaGen.

2. 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 coating
door hoogrendementsgías' Energiezuinige beglazing heeft een u-waardé die kleiner is dan t,6 w/mí4. Een energiezuinig venster (glas enraamkader) heeft een U-waarde die kleíner is dan 2,5 W/m2K. Besteed ook de nodige aandacht aan de thermische kwaliteiten van hetraamkader. Plaats bU vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht.

3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering yan een grondige renovatíe.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geisoleerd. Isoleer de vloer bij de uifuoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isoíatie. Dat kan aan de onderzijde als àie bereikbaar is, of aa-n de bovenzijde van de draiJnde
constructie. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde \,an 0,4 W/mzK

4. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie b'rj
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. ,./ermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er"geen condensatie kan ontstaan.

40.905 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

5. Maatregel: Vervang de verwarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende
ketel.

De verwarmingsketel ís ouder dan twintig jaar. H3t rendement van een oude verwarmingsketel is 3g% lager dan een
condenserende ketel. vervang de verwarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur eeln condenserende ketel. plaats de
verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume.

6' Maatregel: Ïsoleer de distributieleidingen van de centrale verwarming in onverwarmde ruimtes.
In de woning zijn een aantal distributieleidingen van de centrale verwarming niet geisoleerd in onverwarmde ruimtes. Isolatie van de
Ieidíngen leidt tot energiebesparing.

(*) Het karakteristieke jaarlijkse primalre energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,
stookolig steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarmÍng, de productie vàn warm water, de ventilatie en de koeling ,an àngebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermiscÉe isolatie en luchtdichthe"id) en de
installaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik^
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fosEiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebóuwinstallaties. Voor aardgas en
stookolie is de omrekenfactor naar prímaire energie gel-rjk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij eËktriciteit wsrdt niet alleen rekening
gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloien giat bij de productie en bij het transpori
(ongeveer 6ao/o).Yoor één eenheid elektriciteit bij de gebrurker is er ongeveer 2,51eer zoveel ene-rgie nódig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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certificaatnummer 2OO9O618-0000214324-00000001-6

straat Montignystraat
postnummer 2OO0 gemeente Anturerpen

nummer 1O9 br:s 1

Aanbevelingen voor sanitair wann water

Aanbevelingen voor koeling

7'Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzíjde 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 westzude van het gebouw, als deze ,og n-i"t aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhittingin de zomer te vermijden.
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Vrijtekeningsbeding
Dt, Tiï: maatregelen die-opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen degeldigheidduur van het certificaat. Mogelijk zijn een aantal maatregiten praktisch niet uitvo;rÉ;;"iiiJ.àï"i. i.;;;'j;ï;: ï,;oï;"gaanvullende maatregelen noodzakelijk vooÍ het behoud en de verbàiering van de kwaliteit "* r'ui uinn.nïiri., of het comfort Een naderuitgeurerld ondeaoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer óf aduir"rI. r<a"or"irr"t uà;;s;#;rËuil;iö;;.'ö"d.;ffi"
fls,dje aaT de vlststellíng van. dit certificaat is besteed. r,* d"opstèrr"i n-ieiaffiraterijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als degeadviseerde maatregelen zonder nader ondeaoek of ondeskundig uitgevoerd worden.


