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Dit certificaat is geldig tot en met 13/04/2022*

* De eigenaar houdt hel energieprestatieoertfftcaat bij tijdens de volledige geldigheidspenode
Als de gegevens op dit energieprestatlecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoenng, kan hat certificaa't vervallen
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Het E-peil voldoet.
Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid 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:
1-1 vloeren D muren D vensters D dak . andere constructiedelen

Er Is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

en cpnstructiedelen van gemeenschappelijke
ruimten

andere karakteristieken van de wooneenheid

karaktenstiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:
bruto vtoeroppervfakte:

jaaitijkse netto-energiebeboefte voor verwamiing per eenheid vloeroppervtakte:

opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

14331. 26 kWh
108.57 m2

es32 kWh/nf

tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatie en het karakteristieke |aariljkse primaire energieverbniik zijn berekend op basis van een standaardktimaat en een
standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantaf flebrufkers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
en de manier waarop u omspringt met energie.
Tips om uw energfeveibruik te verminderen vindt u op de website www.energiesparen.be

woordverklaring

Energtepreitstle-en biniwnkllmaaiciMn
De Vlaamse energieprestabwegelgavlng legt ateen op aan (ie energieprestatie, de thBrmische Isolatte en het binnenWlmaat yao
|)al)ou«wnoffl8bBUtWèlsft. Bei>nèjtjaRf9Stri»«»oi<lt uitgedrukt In «en Efefl; Moe. lanérti«tgi)ïl, hWBneit|t*!SlW9°ffi<tfc°U"» h.
lteK^ili8deihtoYoorbWBl8^l(d^l^t^hefdri;oi(w. Ü- fWa^
[amen, ded<ken'eg|)lafcm(»gaUSI^rd^Qn];^gi)^bltmanMimaatteuN
E)a^a8t»^oWheln^oBover»MtlUnéflge8t^. <>»ivwhNjjgkari1mn^m^^
enwgievBrelltidende alreondttionirïglflatallïröB.

Kanikteri»ll«l<|»artgi(e primair enerBlgwrtiiuiK
Hetkarakteri&tieittojaafljjkse prtfriairBéh<8igieïKffbrullt ta de hoeveelheid pmnafw energie die gedurencta eerï jsarnotfiö 18; vpcw de
VBr^rm(t^, defl)üductto^nwaitri^ftter, d8Y^Wttttómde^k^

i van de eigenschappen (compactheid, Ihennische Isolatie en luchtdfchthekl) en de inetallaaes van een gebouw. BI) dé bsrekenino wordt
; uitgegaan van een stsntteanïkljmaat en één standaarrföebadk.

Het primaira eneroievarbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen veibrulkt wordt door de Bebouwlnstallatles. Voor
f;f^ga8en8Uotóltoi8deom]^nfa< rhaarpHn6fe8 neifl«gsliikaan1. (/oorel6kBMelthaieltóorSA
j' alleen rekenfng geHouden met de energie èe verbrylfrt wordt in het gebouw, maar pók tnet cto energie cllevertomn^|t^de^t&clu(aie
^ en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één éénheid èlekfrtöttött bij cte gebruiker is w ongeveer 2,5 keer zoveel éiïèirgiê rtodig tn de

vonm van steenkool of aardgas

S BEN
j BEN staat voor bijfui-energienaulraal. Bouwen volgens de BEN-principeB wordt vanaf 2021 de stondaard voor nfeuv/bpuwwQrungön in
^ Vlaanderen, in heel Europa zaffis, BEN-bpuwen is vandaag al de slimste keuze, meer Informatie vlawwwAiw^te^MirwAa/BCT

.. ;.^,>i.... "., :.. -a»^'^ J^i:^ .. -.. ' .. ' -;. ; . _.... ;, ' . ^. ^ -^^^it-/; .. i" ;~n,^. '^^. ^. A-. ^. >>4l. !LX^. --lA^*'L-^?^


