e n e rg i e p restatl

ece rtifi ca at

bestaand gebouw met woonfunctie
certificaatnummer 20l 107 14-0000878499-000000 to-B

straat

Rederijkersstraat

nummer 11
bus 5
gemeente
Hasselt
3S0O

postnummer

I

bestemming appartement

tvr
sofuruareversie 1.3.3

berekend energieverbruik (kWh/mz):

455
Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal wordt het
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Detail van het energieverlies
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energieverlies langs muren, daken, vloeren,
vensters en deuren
energieverlies via de verwarmingsinstallatie

Impact op het milieu

CO 2-emissie

Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?
1. Plaats extra isolatie in het heÍlende dak.
2. Isoleer de buitenmuren.
3. Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de verwarming.

Extra veÍbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
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 verbouwingswerkzaarnheden 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.

Prernies en fiscale afitrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
bouwjaar

1975

bouwjaar verwarmingsinstallaUe

19t5

aantal appartementen

5

beschermd vdume

97 mr

bruikbare vloeroppervlakte

29 mr

karakteristiek jaaríijks primair energieveóruik*

13.200 kwh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
1.

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 heÍlende 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 kleiner is dan 0,4 gmz(.

2. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uiryoering van een grondige
renovatie bij

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

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
3. Maatregel: Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de verwarming.
Dit certificaat bevat enkel maatregelen voor de verbetering van individuele installaties. Als u meer informatie
over de verbetering van de
collectieve installatie wilt, moet u een aanvullend energieadvies aanvragen.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling

(*) Het karakteÍi*ieke jaarlijkse primaire energieverbrrJik rs cle hceve*lheirJ primaire energte (energie uit fossiele
brandstoffen zoals áardgas,
stookolie, steenkêoi) die gedurencle e€,'l laar flo(:jig is vooÍ de ver,^/ai'ming, dÊ productiË ván warm *ater. de ventilatie
en de kceiing van een
gebouw of gebouwdeel. Het wor{jt berekend op basis.rian de eigenschipOen
{compactheid. thermi:;che rsciatie en luchtclichthdO) en ,:*
installaties van een gebor:w. 8ij rJe berekening worclt uitgegaarr van een :tar-:claardkhmaat en een standaardgebruik.
Het prltnaire energieverbruik cjrtikt ilil ltceveet enei'{Jie {lif fog;siele fjrandstoffen verbruiki wordt door
ce geborJwinsral{attes- Voor aardgas en
stookoiie is de omrekenfactor naar priÍnaire enery{e ge!i!P; aan l. Vocr elekti'iciteit is die Factor 2,5. Bii elËrtriciteit wordt
niet aileen reÉer,,ng
gehouden met de energie die veri.rrurkl wcrdt in hel geYt*ttw, mitílr cck nnet de energie die verlcren gaat
bil de productie en bi! nel traflspotï
(ongeveer 600/o)'Yaar eítn eent''eiri elektri{iteit blj rje lJecrirkÊr is er sngeveer 2,5 keer
zoveel enË1eyie ,.rócig in tTevarrnvan steenkool oi
àard!lês.
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rï"' Vrijtekeningsbeding
De meeste maatregèlen díe GpgenDmen zijn op dit ce$ifií:fràt, rijn op dít moment kost€neffectief of kunnen dat wórdên binnen de
,Ë
;.
qeldiaheidsduur van het cerHFicaat. Mogeluk eijn een áantal màatregelen praktixh niet uir{o€rbËàr
Ë3
êf ri$covol. 5om5 zijn bij de rJitvoering
c*
aanvullencle
maatregeien
noo{Íuakelijk
.:
wor het hehnuC en de verbetering van de kwaliteit van het binnenrnilierj oí het csmfort. Een nader
H
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of maatweftadvies íhor Êen instàltateur, àannerner of ádvi$eur kan cver het vrorgaande uitstuilsel geven. Ontlanks aile
zorg die aan de vaststellÍng van dit ceftific,aàt is besteeci, kan cle opsteller nief aansprakehjk Sesteld wsriien voêr de sr:hadè die onbtaat als de
geadvis*erde rnaatregeÍen eonder nader snderzoek of ondeskundig uitge'roerd worden.
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