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street 	Oude Heirbaan 

numrner 	45 	bus 

postnummer 3820 gemeenth Lanaken 

bestemming eengezinswoning 

type 	halfopen bebouwing 

bouwjaar 	2006 

softwareversie 1.5.2 

berekencle energiescore (kWh/m2jaar): 

energieprestatiecerti icaat 
bestaand gebouvv met woonfunctie 

De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. 
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energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie 

certIficaatnummer 20131004-0001456366-00000001-9 

straat 	 Oude Heirbaan 

postnummer 	3620 gemeente Lanaken 

Energiezuinigheid van de gebouwschil 

energiezuinig 

1111111111.1.11W— 

niet energiezuinig 

niet energiezuinig 

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 

Energiezuinigheicl van de verwarmingsinstallatie 

energiezuinig 

gemiddeld installatierendement 

Impact op het milieu 

CO 2-emissle 

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 

karakteristiek jaadijks pdmair energieverbruik (kVVh/jaar) 	 31.239 

De energiescore op het energleprestatiecertfficaat wordt verkregen door bet karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbulk te delen door 
de bruikbare vioeroppervlakte. 

Het karalcteristielce jaarfijkse prImaIre energieverbruik (kVVh/jaar) Is de hoeveelheld primaire energie die gedurende den jaar nodig Is voor de 
vervvarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilate en de koeling van de wonIng. Eventuele bijdragen van zonnebollers en 
zonnepanelen worden in mindering gebracht. 

Net wordt berekend op basis van een standaardidimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dater alleen rekening wordt gehouden met de 
Icaralcteristeken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse unmake energieverbruik stemt daardoor 
Met overeen met het werkelijke energieverbrulk, maar laat toe om het energieverbruik van wonlngen op een objectieve manler te vergelijken. 

Net primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolle of steenkool) gebruikt wordt door de 
gebouwInstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik 
omdat er niet alleen rekenIng wordt gehouden met de energie die verbrulkt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat 
bij de productie en het transport van de elelctriciteit. Voor een eenheid elektrIciteit bU de gebrulker Is 2,5 keer zoveel energie nodig in de 
vorm van aardgas, stookolle of steenkooI. 

De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de 
Invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze. 

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelIngen praktisch niet uitvoerbaar of risico-vol. Soms zijn bij de uiWoering aanvullende aanbevelingen 
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect, 
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld warden voor de schade die ontstaat als de 
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig ufigevoerd worden. 

De energiedeskundlge kan bUkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelIngen toevoegen Ii vindt die onder 
'Aanbeveringen en opmerkingen van de energiedeslcundige. 

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen 
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiele voorderen vindt u op www.energiesparen.be  
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak 

Aanbeveling: als het plate dak niet of onvoldoende gersoleerd Is, pleats dan (bijkomende) isolatie 

Van 109,1 m2  plat dak zijn de eigenschappen van de Isolade onbekend. 

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende Invoergegevens Is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende gersoleerd 
is, zal het energieverbrulk vermlnderen door het platte dak (bijkomend) to isoleren. Een energiezuinIg dak heeft een U-waarde die 
Weiner is dan 0,4 W/m2K. 

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren 

Aanbeveling: als de bultenmumn niet of onvoldoende geoleerd zijn, onderzoek de mogelljkheld om de bultenmuren 
bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren 

Van 165,2 m2  bultenmuur zijn de eigenschappen van de isolatie onbekend. 

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele IsolatIemogelljkheden is aan te raden. Als de 
buitenmuren niet of onvoldoende gelsoleerd zijn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. 
Een energiezuinIge bultenmuur heeft een U-waarde die Weiner is dan 0,6 W/m2K. 

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer die grenst aan een kelder of 
aangrenzende onverwarmde ruimte 

AanbevelIng: als de vloer niet of onvoldoende geisoleerd Is, pleats dan (bljkomende) isolate 

Van 109,1 m2  vloer zijn de eigenschappen van de isolatie onbekend. 

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te radon. Als de vloer die grenst aan een kelder of 
aangrenzende onvetwarmde rulmte nlet of onvoldoende gersoleerd is, zal het energieverbrulk vermlnderen door de vloer 
(bijkornend) to isoleren. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 W/m2K. 

nummer 45 	bus 5 

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie 

Aileen als de woning voldoende gersoleerd Is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zInvol om hernieuwbare 
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in to zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of 
warmtepompen vindt u op de websIte van het Vlaams Energleagentschap : www.energiesparen.be  

Tips voor een goed gebruilmrsgedrag 

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbrulk zijn berekend op basis van een standaardklirnaat en een 
standaardgebruik. Net  werkelijke energieverbruik wordt echter ook beinvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen 
met energie. Op de webslte www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat  vIndt u Ups voor een good gebrulkersgedrag. 
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Invoergegevens van de energiedeskundige 

De volgende karalcteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werlothjze om de invoergegevens te 
bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheld. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tip:lens het 
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Viaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze 
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat blj onbekende 
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. 

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.banergieprestatiecertificaat. 

Resultaten 

berekende energlescore 176 kWh/m2jaar 

karakteristiek jaadifics wimair energieverbrulk 31.239 kWh/jaar 

bruilcbare ■Aoeroppervlakte 177 m: 

Algemene gegevens 

gemlddelde U-waarde van de gebouwschll 0,70 W/m2K 

gemiddeld installatlerendement 0,78 - 

CO2-emissle 6.245 kg/jaar 

datum plaatsbezoek 3/10/2013 infiltratiedebiet ma/mah 

bouwjaar 2006 thermische massa half zwaar/matig zwaar 

beschermd volume 440 rn3  nlet residentiele bestemming neon 

Gebouwschll - verllesoppervlakken 

daken of plafonds plat dak 1. 

hellenddaktype 1 	slandeard (overlge hellende daken) 

hellenddaktype 2 	hand dak in net 

platdaktype 1 	standaard (overige platte daken) 

oppendakte m2  11,56 7,95 9,62 

begrenfing bulten buiten bulten 

!Idling ° vertIcaal verticaal verticaal 

oriental:le zuld 00St noord 

beglafing - type HR-glas 2 HR-glas 2 HR-glas 2 

profiel - type hout • hout hout 

zonwerIng neen neon • neen 

lIeen 

kunststof 1 

•Iwnststof 2 

nzetsal 1 

metaal 2 

dubbel oas 

dubbel glas 

drlevoureg glas 1 

drlevoudIg glas 2 

ehkel elm 
HR-glas 1 

HR-glas 2 

Pohtzabflfleat 1  
poWearbonaat 2 

gewone dubbele beglazIng 

dubbele &glazing waarvan de opbouw nlet vastgesteld ken women 

drIevoudIg begladnfl zonder coating 

ddevoudlg *lazing met coating 

enkele beglazing 

hoegrendementsbeglazIng (ver)boimiaar veer 2000 

hoogrendementsbeglazIng (ver)boomjaar In 2000 of later 

polimarboneatplaten (twee of drleeandlg) 

polycarbonaatplaten (vier- of meetwandW) 

geen proflel 

houten proflel 

proflel In kunststof met Mn tamer of gen Infonnatle over 

camera 

prone; In kunststof met twee of meer kamers 

metalen protiel nlet then-nisch onderbroken 

metalen proflel therm's& onderbroken 

aangrenzende onvewarmde ruirnte 

gevels gevel 1 
oppewlakte m2  165,17 

begrenzIng bulteti 

muur - type muurtype 3 

spouw aanwezigheld ja 
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Isolate - aanwezIgheid 
	

I 	I 
	

Ja 

muuttYPe 1 
	

standaard (wedge muren) 
	

muurtype 
	

muur breder dan of gene aan 10 an In cellenbeton of messier hout 
muuttype 2 
	

muur breder dan of gelijk aan 30 cm in balcsteen, snelbouwsteen of 
	

muurtype 5 
	

muur met eon dragende strudzer In cellenbeton, breder dan of gelfik 

geexpandeerde betonblokken, voorzien van eon bultenafwerking 
	

aan 23 an 

muuttype 3 
	

mute In Isolerende seelbouw (maxlmale lambda 0,35W/mIC) 
	

ao 	 aangrenzende onverwarmde rulmte 

vioeren 	 vloer 1 
oppervlakte m2  109,06 

begrenzIng kelder 

vloer - type vloertype 1 

spouw - aanwezigheid onbekend 

isolatie - aanwezigheid Ja 
aanname vloerverwarming neon 

vloetype 1 
	

standaard (oyedge vberen) 
	

vloertype 2 
	

vloer met constructle In cellenbecon 

aor 
	

aangrenzende onverwarmde rulmte 

deuren of panelen 
	

deur 1 
oppenzlakte m2  0,94 

begrenzing bulten 

deur of pane& - type nlet-metaal 

profiel - type hout 

spouw - aanwezigheid neon 

isolatie - aanwezigheid neon 

geen 
	

goon profit(' 
	

lenststof 2 
	

profiel In kunststof met twee of meer (tamers 

hout 
	

houten profiel 
	

metaal 1 
	

metalen profiel nlet thermlsch onderbroken 

kunststof 1 
	

profiel In kunststof met den kamer of goon Informatle over het aantal 
	

metaal 2 
	

metalen proflel thermisch onderbroken 

kamers 

Rulmteverwarming 

individuele centrale venvarming 
	

individuate verwarmirig 1 
sande& In het beschermd volume ma 439 

type opwekker gasketel 

type ketel condenserend 

regefing watertemperatuur ketel kamerthennostaat 

stookIndchfing bulten bescherrnd volume 

fabdcagejaar onbekend 

label CE-keurmerk 

ongeisoleerde leidingen OM <= length <= 2m 

type afgifte radlatorenkonvectoren 

pompregeling onbekend 

meest voodcomende radlatorkranen thermostatIsche radiatorkranen 

kamerthermostaat J 

buitenvoeler neon 

Sanitak warm water 

indhadueel sanitair warm water 
	

Individueel warm water 1 
systeem voor keuken en badkamer 

gekoppeld aan rulmteverwarming Ja, individuele verwarming 1 

type toestel combl 

leldIngen gewone !Sing 

length gewone lelding > 5 m 
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Ventilatie en keeling 

goon mechanische af- of toevoer 

neon 

type ventilatie 

koellnstallatle (> 50%) 
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