e n e rg i e p restati

ece rt¡f¡ cà at

bestaand gebouw met woonfunctie
ænfi øamummer

Éb'äåt

ltüSf iäå.ôû009ótt6&00ú0ôö00.9

GtrfrÊ Båån

6
buE I
ÐËll gêmêente lleseett

nummci
ÞÕstnummet

bææmming åÍ¡påriåñrÉñt
tyÞê
gonrliåfêVêtÊlè

l.å,3

bêldtend cne4¡levæbrulk (kWh/ mr)l

182
Het berckende energieverbruik is een irsdatting van de energiezuinigheid van het appartement. op de sdraal wordt het
energieverbruik vån het appartement vergeleken met het eneigieverb.-ruik van alle bedtaande gebotiwen met wmnfunct¡e.
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energie'rerlies langs muren, daken, vloeren,

vensters en deuren
energ¡€verlies via de verwarmingsinstallatie

Impactop het milieu

CO2-emlssie

Wat kunt u doen om het energiwerbruik te verminderen?
1. Plaats e¡<üa lsolatie in het hellende dak
2. Isoleer de buitenmuen.
3. låat een specifieke audit uibroeren op de collectieve ins:tallaties voor de verwarming.
4. I$leer het voonaadvat voor warm water. Richtwaarde voor de isolatiedikte is 5 6n.
5. Plaats zonwering aan de buitenzljde wn de vensters als deze nog niet aanrvezig is.

Extra verüetedngen door milieuv¡iendelijke energieproductie
kosteneffiectieve manier het energieverbruik van een woning te
ige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om
. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energ¡e u¡t
ieagentschap: vrlww.energiesparen,be.

Prcmies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde
lnformafie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschriiving uan het gebouw en de installaties
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Aanbevelingen yqrr de verbetering van de isolatie
1.

Maabegel: Plaats exba isolatie in het hellende dak

Het hellende dak van uw woning is geisoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch ¡nteressant. Breng aan de
binnenziJde van de constuctie ook een dampsdrerm aan. Een altematief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer iõleren als
de zolder niet gebruiK en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensaüe kan ontstaan. Een
energlezulnig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 Wm2K.

2. Maabegel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw- woníng zijn niet of matig geisoleerd. Isoleer de bu¡tenmuren bù de uiwoering vån een grondige renovatie bij
voorkeur aan de buitenzijde van de dragende @nsbuctie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat eigeen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
3. Maategel:

laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de verwarming.

Dít certificaat bevat enkel maatregelen voor de verbeter¡ng van individuele installaties. Als u meer infiormatie over de verbetering van de
aollectieve installaüe wilt, moet u een aanvullend energieadvies aanvragen.

Aanbevelingelr vcrr sanitair wartn water
4. Maategel: Isoleer het voonaadvat voor warm water. Richtwaarde voor de isolatiediKe is 5 cm.
Het voorraadvat voor sanitalr warm water is niet gei'soleerd, Breng rond het voorraadvat een isolat¡e van minstens 5 cm aan.

Aanbevelingen Yoor koeling
5. MaaÙegel: Plaab zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
In de won¡ng Is een koel¡nstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer grool Plaats zonwering aan de buitenzíjde van de

vensters aan de zuid-, oost-, of wesE¡jde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververh¡tting
in de zomer te vermiJden.
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Bêrelening

BEBOUWDE PEFCELEN
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Aandeel Vlaams Gewest {.1,990,00 EUR x 3,97ozol
Opcentiemen provincie {79,00 EUR x2.t4,52/1OOl

Opcentiemen gemeente (79,00 EUR x 986,40/100)
TOTAAT BASTSBEDRAG

79,00 EUR
159,47 EUR

n9,26EUR
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