
Rogier van der Weydenlaan 5,9051Gent
woning, open bebouwing

certifi caatnu mmen 20210104-0002353683-RE5-1

Energielabel
275 kwh / (mz jaar)
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Gemiddelde open b€bouwing:
431 kwh / (m2 jaar)
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De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van
de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore. hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige
lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde
werkwijze.

Datum: 04-01-2021

Handtekening:

2il0 r00 0

MARLEEN CAMERMANS

DE VRIEZE & CAMERMANS
EPO933s

Dit certiÍicaat is geldig tot en met 4 januari 2031.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogeliJke pistes:

I ' lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de
doelstelling én u voorziet een

energie-efficiënte verwarmingsinstallatie
{warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-lWKK, efficiënt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

Daken

Doelstelling

Murên

Doelstelling

Vensters (beglazing en proÍiel)

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Deuren, poorten en panelen

Doelstelling

Vloeren

Doelstelling

Verwarming
Q Centrale venararming met condenserende ketel

z Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning(=
energiescore van maximaal 100 kwh/(m2 jaarll. U

kiest op welke manier u dat doeu isoleren,
efficiënt verwarmen, efÍiciënt ventileren,
zonne.energie, hernieuwbare energie -.

Uw energielabel:

I

275 kwh/(m2jaar)

Doelstelling
100 rwnl(m2jaar) r

@ De woning voldoet niet aan de energÍedoelstelling 2050

ó Sanitair warm water
Aanwezig

Koellng en zomercomfort
Kans op oververhitting
Buitenzonwering aanwezig

Ventilatie
Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid
Niet bekend

#,&,
Zonne-energle

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

-.9st'-è

,t'-t

i''{l

u = 0,i7 wl(mrK)

U = 1,45 W/(m'?K)

isoleiiii..



Energieprestatiecertificaat Rogier van der weydenlaan s, 9o5l cent 120210104-000235368&REs-l 3128

Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste l.
Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist
voordat u met de renovatiewerken starL

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De priJzen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk Voor een concrete kostenraming
moet u altijd beroep doen op een aannemer of architecL Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u
op pagina 25.

HUIDIGE SIruATE AANBEVELING

Daken
U3 m2 van het dak is vermoedelijk niet Plaas (bljkomende) isolatie.
geiSoleerd en 242 m2 van het dak is te
weinig gei3oleerd.

vensteÍs
1,8 m2 van de vensters heeft enkele
beglazing. De raamprofielen zijn niet
thermisch onderbroken.

Vervang de vensters.

l.luren
217 m2 van de muren is lvermoedelijkl
nie[ gei'soleerd.

Plaats isolatie.

Plaats isolatie.

Plaau bijkomende isolatie.

GEI,IIDDELDE
PRUSINDICATIE Ê

€14500/€69000

€2000

€51000 l€.745oo

€2000

€5s00/€31500

€ 22 000 I €32500

Vloeren
44 m2 van de vloer is niet gei'soleerd.

Daken
ll4 m2 van het dak is te weinig
gei3oleerd.

. l.luren
, 104 m2 van de muren is te weinig
, ge'i'soleerd.

:1 i

Plaats bukomende isolatie.

vloeren
95 m2 van de vloer is vermoedelijk niel Plaats isolatie.
gei'soleerd.

Deuren, poorten en panelen
5,7 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoend e geï'soleerd.

Zonne-energle
Er is geen installatie op zonne.energie
aanwezig.

€ 23 000

Vervang de deuren en poorten. €9500

Overweeg de plaatsing van zonnepanelen € 5 000 / € 5 000
of een zonneboiler.

/Ë
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VênsteÍs
52 m2 van de vensters heeft
energiezuinige verouderde
hoogrendementsbeglazing of
hoogrendemenubeglazing {geplaatst na
20001. De vensters voldoen echter nog
niet aan de energiedoelstelling.

Vloêren
64 m2 van de vloer isoleen redelijk goed,
maar voldoet nog niet aan de
energledoelstelling.

Als u de vensters vervangL zorg dan dat
deze voldoen aan de energiedoelstelling.

Overweeg eventueel om b'fkomende isolatie
te plaatsen.

. Energetisch helemaal niet in orde Energêtisch niet in orde zonne€nergie i Energetisch redeluk in orde. maaÍ net niet votdoende voor de doelstelling

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen
Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een ovezicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,
dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Huidig energielabel
275 kwh / (m2 jaar)

Y

lndicatief label na renovatiewerken
101 kwh / (mz jaar)

e@i:
Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

í;
{._ r--i
tuchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de
warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.
Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht
uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

Koeling en zomercomfort Uw woning heeft kans op
overveÍhitting, ondanks de aanwezige zonwering.
Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die
verbruikt veel energie. Bek'rjk of andere maatregelen mo-
gel'jk z'1jn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-
tensief ventileren, bijkomende zonwering ...

..1.,( )'' t-'

.,,:).9;-,d

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelijk niet over
voldoende ventilatievootzieningen. Een goede ventilatie
is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzie b'1j uw renovatie daarom in een
ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het
best kiezen voor een systeem meÈ vraagsturing oÍ
warmteterugwinning.

r)

t""*n warm water: Uw woning beschikt niet over een
zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zonneboiler
of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Ílecr. i.li:[rr i I i ; ri'or rr;r.t.i e vi n,.i i r t var;.rí pap,i n;i,]5.
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Let op!
De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bljstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakel'tjk voor de
eventuele schade die ontstaat blj het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.

l,leer informatle?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertifi caat, gebruiksgedrag
woningkwaliteit... kunt u terecht op
wwwenergiesparen.be.

r M€€Í lnformatie over uw woning vindt u op uw
persoonlijke woningpas. Surf naar
woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekiJken.

. Meer informatie over beter renoveÍen vindt u op
www.energiesparen.be/i kbenoveer.

Gcgevcffi energledeskundlge:
MARLEEN CAMERMANS
DE VRIFZE & CAMERMANS
G. Gezellestraat 26, 9830 Sint-MarteneLatem
EPO9335

Premies
lnformatie over energiewins[en, subsidies of andere
financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveerl kunt u het best al rekening
houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.
Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken
Vensters en deuren
Muren
Vloeren
Ruimteverurarming
lnstallaties voor zonne-energie
overige installaties
Toelichting prijsindicaties

I
ll
l5
l9
21

22
24

10 goede redenen om nu al te BENOveren
BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere
ambities op het vlak van energieprestáties, goed gepland en
met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen
haalbaar bliJven ízie ook @1.
Een geBENoveerde woning biedt veel voordelen:

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw woning zijn door de
energiedeskundige ingevoerd in software die door de
Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag
zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de
voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op
basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en
eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens
gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op
basis van het íver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn
van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl ondezoek uit te
voeren llosschroeven stopcontácL gaatje boren in een voeg,
binnenafirerking tijdel'1jk verwijderen ...1.

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

Energiedoelstelling 2050
De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-
formante nieuwbouwwoning van 20U.
Ten tijde van de opmaak van dit EPc is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-
giedoelstelling en streefzelfs naar beter.

m'\-r'-
íJà
íÀv/
ttr(s.,/
\7

Éà
\_'Dl

en
ï\il
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í\
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l. Een lagere energiefactuur

2. Meer comfon

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. Financiële meenirraarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

lo. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!
Asbest is een schadel'rjke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier venuijderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbs
grepen in het ÊPC Voor meer informatie over (het herkennen
van) asbest en asbestvenrijdering kunt u terecht op
www.ovam.be.
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Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheld id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume ím3l

Rulmten niet opgenomen in het beschermd volume

Eruikbare vloeroppervlakte lm2l

Verliesoppervlakte lm2l

hllltratiedebiet (m3/(m2hll

Thermische massa

Open haardlenl voor hout aanwezig

Niêt-residentlële bestemming

Berekende ener$escore lkWh/(m2 jaarll

KaraKerlstiek jaarlijk primalr energieverbruik lkWh/jaarl

Coz-emissie lkgljaarl

lndicatief 5-p€il

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/lm2Kll

Gemiddeld installatierendement yerwarming l%l

Verklarende woordenliist

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte
I u-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek jaarliiks primair
energeverbrulk

berekende energiescore

s782991 I 5784039

2tl12l2O2O

r955

1.022

Kelder, bergruimte aan linkerbuitengevel

389

957

onbekend

Half zwaar/matig avaar

Neen

Geen

275

r02036

21.517

166

r,r6

83

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmLeverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de
U-waarde, hoe beter de constructie isoleert

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

.materiaallaag isoleeÊ

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lamMawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitàir warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering 
'

gebracht

Een maatvoor de totale energieprestatie van een woning De berekende energiescore
is gelijk aan het karakteristiekjaarliJks primair energieverbuik, gedeeld door de

r bruikbarevloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het 9peil
houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriênutie, de zonnewinsten en
de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie,efficiënter de gebouwschil.

l

S-pell
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Daken
Hell€nd dak
12,3 mz van het hellende dak is vermoedelijk
niet gei'soleerd en 242 m2 van het hellende
dak is te weinig gei'soleerd.

Plaats (bijkomende) isolatie aan de
binnenkant van het hellende dak
of plaas (bijkomendel isolatie aan de
buitenz'1jde van het hellende dak.

€ 14 5ooír{

€ 69 oO0À

e s soo*

€ 31 500'e

Hellend dak
ll4 m2 van het hellende dak is te weinig
gei'soleerd.

Plaats bijkomende isolatie aan de
binnenkant van het hellende dak
of plaas bijkomende isolatie aan de
buitenkant van het hellende dak.

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 w/(m2K. Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer i4 cm minerale wol of XPS (À = 0,035 W(m.Kl) of 12 cm PUR (À, = O,Q27 wl(m.Kll. Als u de
isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(enl maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal De energiedoelstelling
van 0,24 W(mzKl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoventeken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafooer zodanig dat er nog plaats
genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtJes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler ofzonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.

. Denk biJ de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt
buread en zorg nu al voor voldoende daglicht door bljvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.

!t í,1cÈr irlfornlati.i orrer'cle pr.Usincliratir vindl. ii .rp prlgirla 25.
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Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buiten- ofbinnenkant isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant
De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst-
Daarboven komen een onderdak en dakbedekklng (pannen,

leien ...1.

2" Dak isoleren aan de binnenkant
De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de
binnenkantgeplaatst" Daartegen komt een dampscherm en,
indien gewenst een binnenafialerking.

l. Dampscherm 12. lsolatie 13. Ondêrdak 14. Dakbekleding L Onderdak 12. tsolatie 13. Dampscherm 14. binnenafiarerkingoo
. lsolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico . Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak

is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie. aanwezig is. is isolatie aan de binnenkant van het dak de
. Bestaande dakconstruc[ie kan van binnenuit volledig goedkoopste oplossing.

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden . U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels
worden. van de kunsl

. U hebt. de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een . Uw dak krii4 een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
nieuwe look [e geven (met nieuwe gipsplaten en afirerkingl.
dakbedekkingsmaterialenl. O

O . Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de
. Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder. omdat de dakisolatie naar de muurisolatie.

dakbedekking, panlatten en tengellatten eerst verwijderd r Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezig is.

. Niet alt'Ud mogelijk of wenselijk, biivoorbeeld door de . U verliest het origlnele uitzicht van de bestaande
aansluiting op aanpalende daken, of omdat de dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.
dahvlakvensters dan in de hoogte moeten worden
aangepast

O Pas op!

. zoÍg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaast wordL Anders gaat een
groot deel van het isolatie.effect tenieL

. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een
impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak de gwels en de fundering.

. Door het isoleÍen van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
vooflie dus een ventilatiesysteem om uw wonlng te ventileren. Dat is niet enkel
essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comforl

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundlg
advies en een goede

uitvoering van de werken.

ismffi.ffigfu*ffi*.
ffi/#

2

4



Energieprestatiecertificaat Rogier van der Weydenlaan s, gosl Gent I 2o2lolo4-00023s3683-REs-l 10128

Technische fiche daken
De energiedeskundige heeÍt de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg dle gegevens aan uw vakman.
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Hellend dak voor
DVI - nieuw
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zw 5l

AN 7.3

AN 59

aN 18

AN I,8

DV2 - oud

5,00

s,00

a

a

NO 45

NO 7.3

NO 80

NO 1,8

NO 1,8

DA3

DAIa

a

DV3

r DAKK3.DVI

r DAKK4-DVI

Hellend dak achter
DA2

o DAKKIDA]

r DAKK4-DA1

Hellend dak rechts
DAKKI.DRI

a

r DAKK2-DRI

Hellend dak links
., DAKKI-DLI

DLIa

DAKK2-DLI

Legende
a dak niet in riet of cellenbeton

]20mm MW
tussen regelwerk

l20mm MW
tussen regelwerk

50mm EPS

tussen regelwerk
isolatie onbekend

isolatie onbekend

120mm MW
tussen regelwerk

l20mm MW
tussen regelwerk

50mm EPs

tussen regelwerk
isolatie onbekend

isolatie onbekend

l2omm MW
tussen regelwerk

50mm EPs

tussen reSelwerk
isolatie onbekend

l20mm Mw

50mm EPS

tussen regelwerk
isolatie onbekend

2,40 onbekend a 0,47

2,40 onbekend a 0,47

1,00 onbekend a 0,99

onbekend

onbekend

2AO onbekend a 0,47

2,4O onbekend e 0,47

1,00 onbekend a 0,99

onbekend

onbekend

2,4O onbekend a O,47

1,00 onbekend a 0,99

onbekend a 5,00

onbekend

onbekend

onbekend a 5,00

a

a

5,00

s,00

zo

zo

zo

DR]

1,5

52

2,5

2,40

1,00

NW 1,5

tlw 52

NW 2,5

a

a

o,47

0,99
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Vensters en deuren
Vensters
1,8 m2 van de vensters heeft enkele
beglazing. Dat is niet energiezuinig Ook de
raamprofi elen zijn thermisch weinig
performant"

Vervang de vensters door nieuwe vensteÍs € 2 000':i
me! hoogrendementsbeglazing en
energieperformante raamprofi elen.

Deuren ên poorten
5,7 m2 van de deuren of poorten is
onvoldoende gei3oleerd.

Vensters
52 m2 van de vensters heeft verouderde
hoogrendementsbeglazi ng of
hoogrendementsbeglazing (geplaatst na
20001. Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de
beglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Vervang de weinig energiezuinige deuren
of poorten door een energiezuinig
alternatief met. sterk isolerende profielen.

Als u de vensters of beglazing vervangl
zorg dan dat deze voldoen aan de
energiedoelstelling

€ 9 soo'lc

Proficiat! 5,9 m2 van de panelen voldoet aan de energiedoelstelling,

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energiepreslatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2$. Bij de renovatie van
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/ím2Kl voor de vensters @las * profielenl. Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstÍaten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandacht

B'1j de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2K.
Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas beval kunt u het best kiezen
voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2Kl.

Hoogstwaarsch'rjnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer, Kies daarom meteen voor de meest energiÈefflciënte
oplossing.

Denk vooruit!

r Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleen u pas nadien uw gevels? zorg er nu al voor dat de
buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo
vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning

r B€Írt u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlUke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afuoer?
Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

1-L: l,ic.rr iílloirrrèii? .)vci {.li:r P ij:riiríJi(iiiir,- vintil Lr r)j) frirÉ,;irr;l .til
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Vensters vervangen
Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplosing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...1 niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minstens het glas of plaats een dubbel raam of voozetglas. Besteed alt'1jd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing
van het buitenschriJnwerk

Beschikt u nog over oude rolluikkasien? Vervang ze door gei3oleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen
Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaast worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten
uitgerust met eên goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een
zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkt Door
een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur
geopend wordt

Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschrunwerk gaat de luchtdichtheld van uw
woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via
spleten en kieren. Voozie dus een ventilatiesysteem om uw woning te
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermUden, maar
ook voor uw gezondheid en uw comforl

Laat u biJstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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ln voorgevel

. VG2 - deur-Gll zw verticaal

VGI nieuw-GL2 ZW verticaal

VG3 - oud4l3 ZW verticaal

VG3 - oud{L2 AÀ/ verticaal

VGI nieuw-GLl ZW vefticaal

VG3 - oud{Ll ZW verticaal

ln achtergevel
AGI - nieuw4Ll NO verticaal

:1

AG2 - oud{12 NO verticaal
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l!

HR-glas a
u=1,50 w(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas b
U=1,10 W/(m2Kl

HR++

HR-glas a
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W(mzKl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

hout 2,o4

handbediend hout 2.o4

hout 2,O4

hout 2,O4

hout 2,o4

hout 1J6

hout 2,04

handbediend hout 2,04

handbediend hout 2,04

hout 2.04

hout 2,04

hout 2,M

vaste bediening hout 2,O4

hout 2,04

hout 2,O4

hout 5,08

handbediend hout 2,04

hout 2,O4

handbediend hout 2,04

hout 2,O4

ii)

AG2 - oud4ll NO verticaal

DAKK2-AGI-GLI NO verticaal

DAKKI-AGI-GLI NO verticaal

;ji

l0

3,8

3,8

1,6

0,9

1,4

32

1,3

t,6

1,8

1,6

2,9

3,2

5,5

1,4

LGI - oud4L4 NW verticaali

LGI - oud{12 - de NW verticaal
ur

LGI - oud{15 NW verticaal

ln linkerye\rel
DAKK3-LGI4LI

o LGI - oud{Ll
ln rechtergevel

RGI - nieuw{Ll

il

NW verticaal

NW verticaal

ZO verticaal

HR€las a
U=1,50 W/{m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

enkel glas

1!

RG2-GL4 ZO verticaal

RG2.GL3 ZO verÈicaal

RG2.GL2 ZO verticaal

HR-glas a
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W/(m2Kl

HR-glas a
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas aDAKK+RGI-GLI ZO verticaal

handbediend

hout 2,o4
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RG2-GLI ZO verticaal 0,9
U=1,50 W(m2Kl

HR-glas b
U=1,10 W/(m2Kl

HR++

hout 1,76

isolatie onbekend 1993 onbekend b hout 3,64

isolatie onbekend 1993 onbekend b hout 3,U

isolatie onbekend 1993 onbekend b hout 3,64

4omm PUR/PIR onbekend b hout t,0l

legende profieltypes
hout Houten profiel

i';

Legende glastypes
HR-glas a Hoogrendementsglas bouwjaar <

2000
enkel glas Enkelvoudige beglazing

HR-glas b Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000

t€gende profieltypes
hout Houten profiel

Technische fiche van de deuren, poorten en Panelen
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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DêuÍen/poorten
ln voorgevel

+ VG2 - deur-DEl

ln achtergevel
,r AGI - nieuw-DEl

in linkergevel
.:' LGI - oud-DEl

Panelen
ln voorgevel

o VG3-oud-PAl

zw 2,4

NO 2,2

NW 1,1

zw 5,8

Legende deur/paneeltypes
b deur/paneel niet in metaal
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Muren
l,luur lspouwl
214 mz van de spouwmuren is (vermoedelijk) Breng isolatie aan in de spouw en plaats € 50 soo*
niet gel'soleerd. b'ljkomende ísolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur
of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 73 o0o*
bijkomende isolatie aan de buitenkant van
de spouwmuur.

l{uur
Z7 m2 uan de muren is vermoedelijk niet
gei3oleerd.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 5OO*
muur
of plaats isolatie aan de buitenkant van de € I 500*
muur.

!luur
l0rl m2 van de muren is te weinig gei3oleerd. Plaats bUkomende isolatle aan de

binnenkant van de muur
of plaats bijkomende isolatie aan de
buitenkant van de muur.

€z0oo*

€ 32 500*

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een u-waarde van maximaal 0,24 w/(mzKl' Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (À. = 0,035 W/(mKll of l0 cm PUR of PIR (Ào - 0,023 W(mKll. Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig" lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te verm'rjden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurlsolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak

r Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
voozie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel
essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comforl

* fieer iníormati-" orrer cJe prU:inclicatie ,,,indt u op p.,rgina :15.
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Methodes om buitenmuren te isoleren
Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24
w/(m2Kl te halen.

Spouwmuren isoleren
Na-isolatie van de spouw moet
gebeuren door een gecertificeerde
aannemer. Een 5 cm brede spouw
isoleren is vaak niet genoeg om de
energledoelstelling van 0,24 W(m2Kl te
halen. Combineer de isolatie van de
spouw met isolatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

l. Dragende muur 12. lngeblazen isolatie
| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

o
r Weinig overlast en snelle uitvoering

' Relatiefgoedkoop
. Geen invloed op het uitzicht van de

woning

o
. Niet altijd toepasbaar (te smalle of

vervuilde spouw, vorstschade,
dampremmende gevelbekleding ...1

. Koudebruggen ziin moeilijk weg te
werken

Muren aan de buitenkant Muren aan de binnenkant
isoleren isoleren
Dat kan door een extra buitenmuur met
een gei3oleerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan te brengen
met daarop een bepleistering of een
nieuwe gevelbekleding.

L Buitenmuur | 2. lsolatie | 3.

Vochtscherm | 4. Afiarerkingslaag I 5.

StijF en regelwerk (optioneel)

o
. BouwÍsisch veÍuit de beste

oplossing
. Koudebruggen worden weggewerkL
. Nieuw uitzicht van de woning

ê
. Vrii dure oplossing.
. Niet toepasbaar bij beschermde of

siergevels.
. Soms is een stedenbouwkundige

vergunning vereisL

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg
nu al dat de dakisolatie zal
kunnen aansluiten op de
muurisolatie.

. Vernieuw eerst vensters en
deuren (indien nodigl, zodat de
buitenisolatiê hierop kan
aansluiten.

. Hou nu al rekening met later te
plaatsen zonwering.

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de
bestaande muur bevestigd worden of een
structuur in hout of metaal kan opgevuld
worden met isolatie
('voozetwandsysteem'1. Binnenisolatie is
een delicaat werk Vraag advies aan een
vakman of laat het uitvoeren door een
gecertifi ceerd aannemer.

l. Buitengevel 12. lsolatie 13. Dampscherm
14. Binnenafl^/erking | 5. Stijl- en regelwerk
(optioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.
. Geen invloed op het uitzicht van de

woning

o
. Bouw0sisch de meest delicate

oplossing.
. De blnnenruimte verkleint en

stopcontacten, leidingen en radiatoren
moeten worden verplaatsl

Denk vooruit!

. Vernieuw eerstvensters en
deuren (indien nodl$, zodat de
binnenisolatie hierop kan
aansluiten.

. Breng eventueel
wandverstevigingen aan om later
kaders en kasten te kunnen
ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Buitenmuur
Voorgevel

VGI nieuw

Achtergevel
AGI - nieuw

DAKKÈAG1

AG2 - oud

DAKK2-AGI

DAKK3:AGl

DAKK+AGI

Rechtergevel

,, 
*Ot - nieuw

DAKKI.RGI

RG2

DAKK2.RG1

DAKK4-RGI

VG2 - deur 3

VG3 - oud

DAKK3-VG1

DAKK+VGI

22
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40mm MW
zonder regelwerk

in spouw
40mm Mw

zonder regelwerk
in spouw

isolatie afiarezig

isolatie onbekend

isolatie onbekend

40mm MW
zonder regelwerk

in spouw
40mm MW

zonder regelwerk
in spouw

isolatie afiarezig

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

40mm MW
zonder regelwerk

in spouw
40mm MW

zonder regelwerk
in spouw

isolatie afiarezig

isolatie onbekend

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw

aanwezig
in spouw
aanwezig
in spouw
aanwezig
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a OJ6

a 1J9

a 1,79

a 'l.,79

a 0,76

a 0,76

a 1,79

a 119

a 1,79

a 1,79

a 0,76

a 0,76

a 1,79

a 1,79

12,7

1,7
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3,9

37

0,9
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Linkergevel

2,7 isolatie onbekend a '1,79
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a

a

LG3 - nieuw NW 25

DAKKI.LGI NW 0,9

LGI - oud

DAKI(2{G1

DAKK}LGI

40mm MW
zonder regelwerk

ln spouw
40mm MW

zonder regelwerk
in spouw

lsolatle afuiezig

isolatie onbekend.

lsolatie onbekend

qanyveÍq
in spouw

aanwezig
ln spouw

aanwezig
in spouw
aanwezlg
in_spouw
onbekend

,t,oJ6j

a 0,76

a 1Jg

a 1J9

a 23!l

o

a

o

v
o,9

2t

t{w

NW

NW

Iinkergevel

a Lc2-kot Nw 9

LéFndê
a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

1: ,' ;'.

isolatie afirezlg aanwez'lg
ln spouw

a 154
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Vloeren
Vloer boven kelder of buiten
44 m2 van de vloer is niet gei'soleerd.

Vloer op volle grond
. 95 m2 van de vloer op volle grond is

r vermoedelijk niet geiSoleerd.

Vloer op volle grond
64 mz van de vloer op volle grond isoleert
redelijk goed. Bij vloeren op volle grond
kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt
zijn, zelfs als er maar weinig isolatie
aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog
niet aan de energiedoelstelling,

Plaats isolatie.

Plaats isolatie in de vloer

Overweeg bij een grondige renovatie om
bijkomende isolatie in de vloer te plaatsen.

€ 2 ooo::'

€ 23 000*'

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/ím2K!. Bij een vloer boven
een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (Ào = 0,040 W/(mKll of 7 cm gespoten PUR
of plR (Ào = 0,030 W(mKl! . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle
grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloerlen) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 0,24 W/(m20 vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Een vloer boven kruiplkelder, onvenilarmde ruimte of buitenomgeving isoleren
De isolatie wordt aan de onderkan[ van uw vloer
aangebrachL op voorwaarde dat de kelder toegankelijk en
minstens 50 cm hoog is. Keldermuren onderbreken de
vloerisolatie en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u

oplossen door de keldermuren ter plaatse van de aansluiting
met de vloerisolatie ook met isolatie in te pakken.
Hebt u een kruipkelder? Vraag dan steeds advies aan een

specialisl want kruipkelders isoleren is niet eenvoudig en
kan bouw$sisch delicaat zijn.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw vloeren en dan uw muren? Hou dan
nu al rekening met de aansluiÈing van de muurisolatie
die u later gaat plaatsen. zo kunt u koudebruggen
vermijden.

Een vloer op volle grond isoleren
Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de
vloerbedekking, dekvloer en draaryloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw
funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een
nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een
nieuwe deladoer en nieuwe vloerbedekking.
Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt dan is enkel
de aÍbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De
isolatie wordl dan op de behouden draaryloer aangebracht
en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.
Controleer hierbij altijd ofde draagkracht van uw bestaande
vloer voldoende gÍoot is.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de
muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.
Zo vermudt u koudebruggen.

. Nadien uw installatie voor ruimtevenvarming
vervangen? Overweeg dan nu al om vloervenararming te
plaatsen.

. Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties
die u later wilt aanpassen. Plaats êventueel
wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteÍtsleidingenl
die u later nog wilt toevoegen.

* I!1eer iniaí !n,iti.: -j..,,', ii,r l)r ijr,irliii-air virrrlt r.r irp l)dp;ird ,21).
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O Pasop!

r Door het isoleren van de vloer ls het mogel[k dat de luchtdlchtheld van uw
wonlng er sterk op voorult gaal Dê luchtververslng kan dan nlet meêr gebeuren
via spleten en kleren. Voonle dus een ventllatieslEteem om uw wonlng te
ventlleren. Dàt is nlet enkel essentieel om vochtproblemen te vermifden, maar
ook voor uw gezondheid en uw comfoÍt

laar u bijrtaan dspr
een architect, aannemer of

advles en êen gocde
uitvoerlng van de werken.

sóít
€:'

Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundlge heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Ë
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a vLl 4 isolatle afirezig aíi^/ezlg ' a 136

VL3 - nieuw &a

o VL2 - oud 95

Lêgende
e vloer niet in cellenbeton

25 40mm PEF

zonder regelwerk
isolatie onbekend

afirezig

afilre/g

a 0.42
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Ruimteverwarming
ProficiaU De vennrarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

lnstallaties met één opwêkker

RVt

o
Omschrlivlng

Tlpe verwarming
Aandeel in volume (%l

lnstallatiêrendement l%l
Aantal opwekkers

Opwekking

Type opwekker
Enertiedreter

Soort opwekkerlsl
Bron/a8iftemedium

Vermoten (kwl
ElcKrisch vermot€n WKK

tkwl
Aantal (woonleenheden

R€nd€m€nt
ReferentieJaar fabrlcage

Labels
[ocetiê

Distributie
Externe stookplaats

Ongeïsoleerde leidingen (ml

Ongei'soleerde combilus lml
Aantel (woonleenheden op

combilus
Afglfte & regellng

rype afgifte
Reteling

centraal
too%
83%

I

o
individueel

gas
condenserende ketel

2014

CE

binnen beschermd
volume

nee
0m3lengtes2m

rad íatoren/convec[oren
pompregeling

thermostaÈische
radiatorkranen

kamerthermostaat
buitenvoeler
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lnstallaties voor zonne-energie
Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 OOO'i

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg
de plaatsing van een zonneboiler.

Zonnepanelen
Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt

voor 22 m2 zonnepanelen. ovenareeg de
plaasing van zonnepanelen.

€ 5 oooÀ

De voorgestelde aanbevelingen z'1jn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaarL De zonnekaart berekent automatisch het
zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak
zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte
van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afiruijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het. op
energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaasgebrek op uw dak in de praktuk echter niet
altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via
www.energiesoaren.be/zo nnekaarl

Zonnepanelen
Zonnepanelen (ook wel fotovolteilsche panelen of PV-panelen genoemdl zetten de energie van
de zon om in elektriciteit-

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te
benutten.

3

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oosÈeluke en westelijke
richting onder een hoek van 20o tot 60".

Zonneboiler
Zonnecollectoren ze[ten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie
bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslaryat voor warm water. Een zonneboiler
verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voozien.
Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.
Het rendement in de winter ligt. beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal rc laten renderen, plaast u ze tussen oosteliJke en
westelijke richting onder een hoek van 20o tot 601

3

4

*r lolcer. iniorn'rllir ilve r cie 1;r ijiir,Jic:a{-ie virrclt u oP pagina 25.
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Denk vooruit!

. Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsl goed is geiSoleerd. Als de installaties
geplaast zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikL Probeer daarom eerst overbodig
elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debletbegrenzer
of een douchewarmte\,vis,selaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van
zonnepanelen en zonnecollectoren.

. lnformeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecolÍectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonne.energie aanwezig.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

ó

Sanitair warm water

Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler,
Daarmee kunt u energie besparen.

Bestêmming
opwekking

Soort
Gekoppeld aan ruimteverwarming

Energiedrager
Type toestêl

ReferenUeJaarfabrlcage
Ener$elabel

Opslag
Aental voorraadvaten

Aantal lwoonleenheden
Volume (ll

Omtrek lml
Hoogte lml

tsolatie
Label

opwekker en voorraadvat é6n geheel
Dlstrlbutie

Type leidingen
Lengte leidingen (ml

lsolatle leidlngen
Aantal (woonleenheden op leldingen

s\intÍt
keuken en badkamer

aanwezig

individueel
ja, aan rvl

neen

gewone leidingen
>5m

r50l

Ventilatie

-.-.? Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakel'1jk
om een gezond binnenklimaat, te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysLeem. Om energie te
besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing ofwarmteteÍugwinning.

Type yentilatie geen of onvolledig

Koeling

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Verm'rjd de plaatsing van een
koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te
gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering...

Koelinstallatie afiltrezig

.1,()'í'
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Toelichting prijsindicaties
Deze toelichting beschriJft, hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.
De pr|zen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wiJze berekend zijn en afgerond zijn op 500
euro. op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heefL
berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afiruijken van de offerteprijzen
van uw aannemer.

ln de praktuk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke mêthode heeft voor- en
nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethodeGl. Als er verschillende gangbare uitvoerinpmethodes ziin, toont
het EPC de prijsindicatie voor de venchillende uitvoeringsmethodes.
De energiedeskundige controleert de priJsindicaties en de technische uitvoerbaarheíd van de aanbevolen werken niet

De berekening
oe prijsíndicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudgeL
Renovatieu/erken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatiel, worden niet in rekening gebrachl
ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niel

De aannamês
Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond: het onderdak is in goede staaq er is
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogel[k dat de aannames niet van
toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere
prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogeliJk dat u de werken niet
mag uitvoeren zonder vergunning. Vraet alt$d advics aan een erchitcct, aannemêr of andere vakman. Werk samen met
vakmensen die in orde zijn met de verrekeringsplichL sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprflzen
oe gemiddelde eenheidspr'1jzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprljs van standaardproducten van
goede kwaliteil plaasingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met
marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprljs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprUs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>,

Aspen lndex <201&, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

i{êer informatle
Meer informatie over de prijsberekeningen vlndt u op www.energiesparen.be.

ln detailbekeken
Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebrachu
. Algemene overkoepelende kosten. zoals loonkosten van de architect ofingenieur en coórdinatiekosten;
. werfinstallaties;
. vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en groostedel[ke contexten;
. Moeiliike bereikbaarheid van leen deell van het gebouw;
. obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
. Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
. Opmaak van een asbestinventaris en venruijderen van asbesu
r Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.



Energieprestatiecertificiilt Rogier van der Weydenlaan 5, 9051 Gent l2o2lolo+00o23s3683,REs-l 26128

ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de
berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het
element in goede staat is, gezond, stablel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaast -.

Als u werken combineert kan dit een prijsvoordeel opleveren.

r lnbegrepen werken
Hellend dak . lndien aanwezig: verutriideren van dunne

oude isolatielaag en dampscherm
lsoleren aan de binnenkant, . Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm
. Maken van aansluitingen met dakvensters

en dakkapellen
. Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afuoerenl

Flellend dak

, Niet inbegrePen l

, . AÍbraak en nieuwe plaasing van een :

standaard afiarerking

i Er wordt aangenomen dat volgende elementen
kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Onderdak
. Dakbedekkin8

, . Regenwaterafuoer lgoten en afuoerbuizenl ,

. BUkomende werken voor een goede 
l

aansluiting met reeds aanwezige
muurisolatie of andere isolatielagen

, (koudebruggen verm'rjdenl i

, Er wordt aangenomen dat volgende elementen
, kunnen behouden worden: 

r

. Dakstructuur

. BinnenafiÀrerking

. Aan de binnenzijde reeds aanwezige
, isolatielagen met dampscherm

. . Regenwaterafuoerbuizen

. Aanpassingen aan de gevel

. Aanpassingen aan muurdoorvoeren

. Buitenaanleg en buitenverlichting

. Wegnemen en herplaaBen van luiken

. Herstellingen aan binnen- en
buitenafirrrerking

. VerwUderen van onderdak, dakbedekking en! . Vergroten van de dakranduisprong bij een ,

dakgoten deel van de gevels.

lsoleren aan de buitenkant .

a
.

'.
a

a

a

a

lndien aanwezig verw'ljderen van oude
buitenisolatie en dampscherm
Plaatsen van onderdak, dakbedekking

$emiddelde van dakpannen en kunstleienl
en dakgoten
Plaatsen van nieuwe isolatie en
dampscherm
Maken van aansluitingen met dakvensters,
dakkapellen en andere dakvlakken
Afnemen en herplaatsen van bestaande
Pv-panelen of zonneboiler
Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer,
ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afuoerenl
Een kraan oflastenlift

Spouwmuren

Na-isoleren van de spouw

: . Voorbereidende werken (vb. dichtmaken
rolluikkasten en andere openingen, boren
van injectiegaten)

r Plaatsen van isolatie
' . Dichtvoegen van de inJectiegaten
. Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingen)
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Murgn

Bolêrên aan de buitenkant . Vergroten van de dakranduitsprong bij een . Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren
deel van de gevels. r Aanpassingen aan buitenaanleg;

I Plaatsen van isolatie r builenkranen, buitenverlichting
. Plaatsen van een standaardgevelaf,arerking = . Aanpassingen aan luifels, dakgoten,

gemiddelde van zonwering en luiken

È{uren . .
'l

lsoleren aan de blnnenkant'

o

Vloeren op volle grond

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken
Afnemen en herplaatsen van aanwezige
radiatoren/convec[oren, inclusief
aanpassingen aan leidingen
Plaatsen van isolatie en dampscherm,
inclusief st'1jl- en regelwerk bij half-stiJve
isolatieplaten
Bij de onderbreking van isolatielaag door
binnenmuren: doortrekken van de isolatie
op de binnenmuren over minstens I meter
{koudebrug vermijden}
Plaatsen van een standaard afiarerking
{gipskartonplaten, geplamuurd en
geschilderd + st'ijl- en regelwerk), inclusief
vloerplinten en vensterbanken
Aanwerken rond vensters en deuren
Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling,
stopcontacten, schakelaars en
wandverlichting

. Vochtondezoek en vochtbehandeling
I . Volledige afbraak binnenafi,verking (vb.
' behang en muurbepleisteringl
I . Plaatsen van muurdoorvoeren

. Uitvlakken van de muren

. Aansluiting met reeds aanwezige daklsolatie

. Afiarerking bij muren die grenzen aan een
onvenrvarmde binnenruimte zoals een 

:

garage of kelder

stabi I iteitsondeÍzoek
Plaatsen van gestabiliseerd zand
Grondsanering
Verwijderen van ondergrondse massieven
Speciale funderingswerken
(onderschoeiingen,..l
Plaatsen van een uitvullaag
Verwijderen, vernieuwen of verplaatsen van
riolering, leidingen en kabels (o.a

elektriciteiL sanitairl
Afbraak en plaatsing van vloervenryarming

. Afzagen van bestaande dorpels

. AÍbraak van regenwaterafooerbuizen

. Sierbepleistering 25 mm (mineraal
gebondenl

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking (ceder en merbaul

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm
r Thermisch veredeld hout
I Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren
. Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nieuwe dorpels
. Plaatsen van regenwaterafuoerbuizen
. Stellingen lvanaf twee verdlepingen)

. Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten , .

. Afbraak van eventueel aanwezige ; o

ísolatielaag" isolerende mortel of uitvullaag .
o Afbraak van dekvloer lchapel en eventueel .

vochtscherm .
. AÍbraak van een funderingsplaat
. Afgraven van grond P5 cm diepl i .
. Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cm) .
o Plaatsen van vochtschermen en isolatie
. Plaatsen van een gewapende dekvloer

(chapel .
o Plaatse[ van een standaard vloeraflrerking

inclusief plinten = gemiddelde van
. Keramische tegels lalle formatenl
. Parket (bamboe, beukl
. Laminaat parket
. Wollen vast taput met ondertaput
. Lineoleum
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Vloeren niet, op volle grond .

lsoleren aan de onderkant
(vb. boven een .
lkruiplkelder, garage of
carport, uitkragende
vloerenl

Venstêrs Yervangen

Deuren en panelen
vervengen

Zonne-energle

Zonnepanelen en
zonneboller

Plaatsen van vochtbestendige isolatie,
inclusief st'1jl- en regelwerk bij half-stijve
isolatieplaten
Plaatsen van een standaard
buitenafirerking (alleen bij vloeren boven
een onverwarmde ruimte, zoals een garage
of boven een buitenruimlg) = gemiddelde
van
. Gipskartonplaten (geplamuurd en

geschilderdl
. Verniste houten planken (Meranti, Rood

Noors Grenenl

. AÍbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip
vensters (gangbare maten en vormen,
gemiddelde prijs van hout aluminium en
PVC)

van de vensters (tenzij mechanische
ventilatie aanwezig is)

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken

. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van
glasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafiruerking

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Een hUstoestel

. AÍbraak en plaatsen van nieuwe deuren en
panelen (gemiddelde prijs van houl
aluminium en PVCI

. Herstellingen aan binnen- of
buitenafiruerking inclusief deurkruk

. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel : versieringen

i . Aanpassingen aan de verlichting
i . Aanpassingen aan kabels en leidingen die
: bevestigd zijn tegen de vloer (deze kunnen

in de isolatie ingewerkt wordenl

Er wordt aangenomen dat de (kruip)kelder :

toegankelijk is voor werken; anders gelden er '

andere uitvoerinpwijzen en prijzen. Deze zijn
niet in dit EPc opgenomen.

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en
vormen

. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of
I beglazing met specifieke eigenschappen of

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en
vormen

. ïoeslag voor beslag, sloten of beglazing met
specifi eke eigenschappen

r Toeslag voor versieringen
. Rolluiken en rolluikkasten
. Vlie8enramen

! Er wordt aangenomen dat volgende elementen
: kunnen behouden worden:
. Dorpels

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prljzen zijn gebaseerd op de
zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde

, panelen voor een standaardgezinsverbruik https://apps.energiesparen.be/zonnekaarL


