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certifi caatnummer 2O12033 1-0001083326-00000001-7

straat Brugsesteenweg

nummer 10 bus 3

postnummer 8740 gemeente Pittem

bestemming appaÉement

type

soltwareversie 1,3,3

berekend energieverbruik (kWh I mr):
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Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal wordt het
energieverbruik van het appaftement vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.

bestaand gebouw met woonfunctie
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zeer energiezuinig

lage energiekosten

energiedeskundige

voornaam Lionel

straat Egemstraat

postnummer 8740

niet energiezuinig

hoge energiekosten
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Detail van het energieverlies

nummer 1O

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

CO 2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen? .
1. Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
2. Plaats extra isolatie in het platte dak,
3. Isoleer de buitenmuren.
4. Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie.
5, Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

Extra verbeteri ngen door m i I ieuvriendel ijke energ ieprod uctie
De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te

verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, 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.

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

www.energ iesparen. be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties

nummer 1O bus 3

s3.857 kwh

bouwjaar

bouwjaar verwarmingsinstallatie

aantal appaftementen

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

L97L

253 m3

89 mz karakteristiek jaarlijk primair energieverbruik*

I

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
In uw woning is er nog enkel glas aanwezig. Vervang de enkele beglazing door hoogrendementsglas. Het energieverbruik zal daardoor fors
verminderen. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde lager dan 1,6 ffm2K. Een energiezuinig venster (glas en raamkader) heeft een

U-waarde kleiner dan 2,5Wlm2K. Besteed ook aandacht aan de thermische kwaliteiten van het raamkader. Vervang ook dubbele beglazing

als die niet aan de voorgaande kwaliteit voldoet. Plaats bij vervanging van vensters roosters voor de toevoer van ventilatielucht,

2. Maatregel: Plaats extra isolatie in het platte dak.
Het platte dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het platte dak plaatsen'is economisch interessant. Een energiezuinig dak heeft
een U-waarde die kleiner is dan 0,4 [mzK. Plaats de isolatie aan de bovenzijde vah de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van

de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

3. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij
voorkeur 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

4. Maatregel: Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie.
Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transpoft van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig
alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel. Plaats de
verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling

5. 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 de
vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.
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gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van dè eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
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