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softwareversie 1.8.1
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nummer 13 bus

land België

lk bevestig dat alle gegevens op dit certiÍicaat overeenslemmen mel de werkelijke uitvoeríng (aÍmetingen, mateíialen, installaues).

datum:. 17!1012014
handtekening:

Dit certificaat is geldíg tot en met 0710412023.

' De eígenaar houdt h6l eneÍgieprestatiec€rtificaál Hi Uld€íre de volled0e g€ldghgldspoÍiadÊ.
Alo de gegevenr op dt energlepradatlocerltficaat nlel ovoÍ€€Írstommqr md ds ssrltQÍlks ultvoedng, kat frel ceCttlcaat vqilalien.
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zeer energiezuinig
lage energiekosten

niet energiezuinig
hoge energiekosten
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Het E-peil voldoet.

Het K-peil van het volume, waaryan de wooneenheid deel uilmaakt, voldoet.

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden oÍ de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Ll vloeren I muren f] vensters I oar El andere constructiedelen
s qrslÍucliedalenvangemeensóaptÊliike

Er is voldaan aan de ventilalievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

andere karakteristieken van de wooneenheid

energieprestatie- en binnenklimaateisen
JA NEEN

karakterístiek iaarlijks primair energieveóruik volgens de conventionele methode:

bruto vloeíoppeÍvlakte :

jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte:

10233.45 kwh
97.17 m2

53.07 kWh/m2

opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatio en het karaKerislieke jaadijkse píimaiÍe energieveóruik zijn berd<end op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Uw energieíactuur wordt echter ook beinvloed dooÍ hot aantal gebrukea, de gebruiksuren, uw elektrische losstellen
en de manier waaíop u ornspÍirpt met energie.
ïps om uw energieveóruik te venninderen vindl u op de website

woordveÍklaring

Enorglepreststle on blnnenkllmsslolson
De Vlaamse energiepreslatieregelgeving legt eisen op aan de enoÍgiepíestatie, do lhormische isolatie en h6t binnenklimaat van
gebouwen of gebouwdelen. De energiepreslalie woÍdt uilgedrukt in een E-peil, Hoe lager het E-peil, hoe €nergiezuinlg€r hel gebouw is.
Het K-peil is de maat voor het globale isolatiepeil van hei gebouw. De U- en R-waarden g€ven w€eí hoe goed de vloeren, de muren, de
ramen, de daken en plaÍonds geïsoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat le creóren, ziin minimale vontilatievooaieningon veÍeisl.
Daarnaast wordt ook het Ísico op oververhitting ingeschat. Oververhitling kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van eèn
energieverslindendo aircondilioninginstallatie.

Karakterlstldt laarlllls prlmalr energlovsórulk
Hol kaíaktorístieke jaarííjkse pdmalre energievarbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een Jaar nodig is voor de
venlrannlng, de pÍoduclie van waÍm wat€r, de v€ntilatie en d€ koellng van €on gebouw ol gebouwdeel. Hel wordt berekend op basis
van de eigenschappen (compaclheid, thermische isolaÍe en luchldichlheid) en de inslallalies van een gebouw. Bj de berekening wgrdl
ultgegaan vÈan een standaardklimaat €n sen standaadgebruik.
Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uil íossiele brandstoÍÍen verbruild wordt door de gebouwinstallaties. Vooí
aaÍdgas en slookolie is de omrekenlacloí naaÍ primaire energie gelijk aan L Voor elekriciteit is die factor 2,5. Bij elektricileil wotdt niel
alleen rekening gehouden met de energie dle verbruikt wordt ln het gebouw, maaÍ ook met de onoÍgle dle vedoren gaat Ul de ptoductie
en bii het lranspoÍt (ongeveer 607"). Voor óén eenheid oloktÍicileil bij de gebrulker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de
voÍm van slesnkool oÍ aardgas.

BEN
8EN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BÊN-principes wordt vanaÍ 2021 d6 standaaíd voor nieuurbouwwoningen in
Vlaanderen, in heel Europa zelÍs. BÊN-bouwen ls vandaag al de slimste keuze, meer iníormalie via w*w,energlerparen.bei EEll


