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298
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuÍnigheid van de wonÍng. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energíeverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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Detail van het energieverlies

nummer 64

gemiddeld hoog zeer hoog
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hoog zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren

energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO 2-emissie

zeer laag
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I
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Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?

1. Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
2. Plaats extra isolatie in het hellende dak.
3. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie'
4. Isoleer de buitenmuren.
5. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is'

Extra verbeteri n gen door m ilieuvriendelij ke energieprod 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.

Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
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Beschrijving van het gebouw en de installaties

bouwjaar 0

bouwjaar verwarmingsinstallatie

aantal appartementen

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 
*

nummer 64 bus

2003

547 m3

159 m2 47.290kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Vervang het enkel glas door hoogrendementsglas.
In uw woning is er nog enkel glas aanwezÍg. Vervang de enkele beglazing door hoogrendementsglas. Het energieverbruik zal daardoor fors

verminderen. Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde lager dan 1,6 W/m2K. Een energiezuinig venster (glas en raamkader) heeft een

U-waarde kleiner dan 2,5 WlmzK. 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 hellende dak.
Het hellende dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de

binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als

de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een

energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleÍner is dan 0,4 WmzK.

3. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geisoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen

isolatie aanwezig Ís of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 $m2K.

4. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geisoleerd. Isoleer de buítenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bíj

voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan,

Aanbevelingen voor de verbeterang van de installatie

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 oververhÍtting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzfde van de

vensters aan de zuid-, oost-, of wesuijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(*) Het karakteristieke jaarlijke primaire energíorerbruík is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,

stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodlg is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een
gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basís van de eígenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de
installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energíe uít fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en

stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektríciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening
gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport
(ongeveer 600/o). Voor één eenheid elektricÍteít bÍj de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of
aardgas.
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