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HUYSMAN PROPERTIES

software voor de berekening van de energieprestatie en het energieverbruik
sofrwareversie 1.7.2 De bouwknopen zijn meegerekend

ene en binnenklimaateisen

Het E-peil voldoet.
Het K-peil van het volume, waaryan de wooneènheid deel uitmaakt, voldoet.
Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
E vloeren n muren n vensters f] Oak n andere constructiedelen

en cmnstructiedelen van gemeenschappel¡jke

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
Het risico op oververhitting is beperkt.

verklaring van de verslaggever
lk bevestig dat alle gegevens op d¡t certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

datum: 30/08/201 3

handtekening:
houw

Dit certificaat is geldig tot en met 3010812023.
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andere karakteristieken van de wooneenheid

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:

bruikbare vloeroppervlakte:

177',tÙ.34

158.90

kwh
m2

jaarlilkse netto-energiebehoefte voor ven¡varming per eenheid vloeroppervlakte:
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor koeling per eenheid vloeroppervlakte:
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor venryarm¡ng en koeling per eenheid vloeroppervlakte:

60.48
1.25

61.72

kWh/m"
kWh/m'
kWh/m'

waarde van het lekdebiet per eenhe¡d oppervlakte van de gebouwschil (vso): 3.84 m3/h.m2

opmerk¡ngen en aanbevel¡ngen van de verslaggever

tips voor een goed gebruikersgedrag
De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaaidgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beTnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
en de manier waarop u omspringt met energie.
Hieronder vindt u enkele lips om uw energieverbruik te verminderen. Meer tips vindt u op de website www.energiesparen.be

. Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig controleren en onderhouden.. lsoleer de veMarmingsleidingen in de niet-verwarmde ruimten, zoals op zolder, in de kelder en kruipruimten en in de garage.

. Zet 's avonds de verwarming op de nachtstand (bijv. f 5"C) een halfuur voor u naar bed gaat.

. Laat een mechanisch ventilatiesysteem correct instellen. Zet de ramen alleen open om intensief te ventileren, bijvoorbeeld bij
schilderwerken.. Kies bij de inrichting van uw woning voor armaturen die geschikt zijn voor spaarlampen of andere energiezuinige verlichting zoals led- en
tl-lampen. Halogeenlampen en gloeilampen zijn niet energiezuinig en verbruiken drie tot vijf keer meer energie.. Kies voor een koelkast, diepvriezer, wasmachine met A-. A+- of A++-label.. Koop toestellen met een laag sluipverbruik en schaket toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt.

. ln goed geTsoleerde woningén gaat minstens 15Yo van het energieverbruik naar het produceren van warm water. lvlet een zonneboiler
bespaart u tot 50% van die energie.. Een waterbesparende spaardouèhekop verbruikt 40% minder water en energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde
brijft.

woordverklaring
Energieprestatie- en binnenklimaateisen
De Vlaamse energieprestatieregelgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de lhermische isolatie en het binnenklimaat van
gebouwen of gebõuwdelen. De energieprestatie wordt u¡tgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger hel gebouw is.
Éet K-peil is dé maat voor het globaÉ isolatiepeil van het gebouw, Ðe U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de
ramen, de daken en plafonds ge¡soleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn minimale ventilatievooaieningen vereist.
Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleid¡ng geven tot het plaatsen van een
energieverslindende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek Jaarlijks primair energieverbruik
Het karaKeristièke jaarlijkse primaire énergieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de 

_

verwarming, de productie van warm water; de vent¡latie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis
van de eigénschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt
uitgegaan van een standaardkl¡maat en een standaardgebruik.
Het piimake energ¡everbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruiK wordt door dê gebouwinstallalies. Voor
aarcigas en stookõlie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit ¡s die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet
alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de.productie
en bij het tranðpórt (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van steenkool of aardgas.


