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Het E-peÍl voldoet.
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Het K-peil van het volumer \naarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
Alle constructiedelen voldoen aan de maxirnale U-waarden of de minimale Rrivaarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIEï aan de maximale U-waarden of de rninimale R-waarden:
andere constructiedelen
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Het risim op ovewerhitting is beperkt.
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verklaring van de ver$laEgever
lk belíesiig dat alÍe gegevens ap dít certilicaat oveíeenstêmmen rne( de werkefÍrke uilvoeríng
{êínÉtíngen, Ínaterialen, insiallaties}.

datum:2110?201t
handtekening:

:

i Dít certiÍicaat

is geldig tot en met $Í109J202.t"

De eigenaa tEudt het erêÍgiepr6tatiecenificaàt bij tljdens de vdlefrge gddigheidspeÍiode.
ÀIs de gegevwsop dit erreqÈepestatiecerh'frcaat Í$etoï€Íeeflsbrnmennret oe re*etllte-*fuerfrrg, tair fret ertificaat vervallen.

andere karakteristieken van de wocneenheid
krakteRstiek iaarlijks SiÍÍlair energbrierbruik rnlgers de conventionele rrethode:
b

1í4í6.53

ruikbare vloeroppervlakte:

jaarlijlse rctto-ener$ebetnefre voor yeÍwarmirp per eenteid vloerqpervlakte:
iaaÍltikse nettoeneqgebehoefte voor koding per enheid vlempperulalde:
iaadiilcse netto+neq$ebetneíte voor verwarming en koding per €Ênheil vloeroppervbKe:
rsaarde van het lekdebiet per eenheiJ oppervlaKe van de gi*ouursctril
{vso):
infilhatie\ruud bi! 50 Pa {rro}:
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niet door hemieu*bare en€rgie geclompenseerde aneryblrraag vooÍ rufirrterarxarnnirtg en koeling:
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opÍnerkingen ên aanbevelingen yan de verslaggever

tips voor een gged gebruikersgcdrag
elreqi:prestxÈ en het kadcteristie*eÈtarh]lce prirnaiÍe €fiergieverbruk a'jn bee*er6 op ksÈlra €e$ staÍdaardtdr'rnaat en een
standaarigrbruik $iÍeíle{ig$efduurnodtec}rierod beïnvloed dos{ tEtaaflíd gêbruiirers,'degebruilcsuren5 uwelekbisdre toestellen
en de rnarÉer rearop { oÍnspÍing{ Íflet €neÍgieHieÍorder vindt u enkele tips om uw energbverbruk te venninderen. Meer tips vindl u op de rlrebsite
De

. Laat uw verwarmingsinstallatie r€gelmatg contoleÍen en orxdêÍhcilden.
' lsoleer de verwenningsleidingen in de niet-\íeruÍarÍÍlde ruirnten, aals ap zolder, in de kelder en l(uipruiínten en in de garage.
' Zet's avonds de venvanning op de naclrtsland {biiv. f 5"C} een baffuur-voor u naar bed gaat.
' laat een mecha*sdi tren*atiÊsysÊ3eÍtt corect iÍEMltrr- Zet de rsnen dben oFen orn Ëtensid teyenti!€ren, biivoorb€.e]d blj
scttilderwerken.
' Kies bt! de.indchting,van uw woning--voor ampturyn die gèschikÍ zgn voor spaarlanrpen of aÍdêre ênergiezuinige verlichting zoals led- en
Haloo€enlarÍtpen en gbeilarnpen ziJn nr:et enagiezuinig ên verbáiren orib ta v6 feer meerÉnergiel
. lljarnpen.
Kies voor een kodl€Êt, dbpwiezer, rrasnacfrine aet A-- Á+- of À+-r-label.
' Koop toestellen met e€n laag sluipveórulken scfiakel toestetlen ze veel mogeliik voltedig uit als u ze niet gebruÍK.
' ln go€d geïsokerde rioningen gaat minstens 50Á Yan tet energieveÈruik rËar het prodi.rceren van warm*uater- Ívlet een zonneboiler
b€spaárt u tot 50% van die energlie.
' Een nateóesparende spaardouctEkoF verbruikt 40s/c mirder water en eneÍgie dan een gewsne dcucfÊkop, terwijl het corÍfort heEeÍËe
1
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gE$ou**terr tIê eilÊqÍàp$#6e urudt uÍgrer8uÍt h-c€$ E#eit.
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dethern*so*re isobtie en hetbirrrenldimaatvaÍr
Ftoe hgÊr t!êt

E{eg, fne energfuzu*Êer tat

gebouutr is.

fht K*e{ï i$ de maat vsor het gbbale isolatiepeil ván het geOouw. De u- ft-tlrÊadà gewn weei rroe gpedte vbeên, cte-muren, de
raríEn, de ddlen en pffinds geïsoleenl ziJa Om *n gwd àiryler{dÍnaát tê trreeen, zgn mlnirnab ve*ltáUevooretenirgen vereist. '
Dannadustltod(het ÉslcsoFol/enËrt*Ëiírg lryeÊ{italOrcrrertritfirg líatirrFÍHs ts{effir}ggenen tot fret6a*en vdr een
energ&í{tsrs&ldeD& atwrditioíÈ'g*rsealatie-
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BijdebeÍekdingGÍdt

tt*gimaile e*er$ewrtauihdruttufttc*teleÍErgbtitlbsi* brandsfitrnvstru*ts'udtdsorèphlwinstailalies. Voor
gffi an í . Voor ehkfide* ts db tu# 2,5. Bi ebfrÍridteit rvordt nbt

aardgG €fi sto(,(ose is de orueferÉcbr naar prinÈàre eneqie

al&e-n-rdening gehqrden met^de-€{EÍgb die rcóruf,d rrrcrdtin het gebouw, írEr ooft ÍÍFt de energie aie vefurÉn gaat b[ de producfle
en Hi het tarcport (oryarcer dl%|. Voor één enhe*I eekrirÍeit Hi Ae gebruibr is er oírqercer liS tteer zoteg eËqie ;rodiq in dà v€Ím va! steerful cf ardgaÊ-

