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Detail van het energieverlies

nummer 6 bus l
postnummer 18S3 gemaerte Grimbergen

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

leer hoog

zeer laag

tog

gemiddeld

hoog

icerhoog

emg'wcriies langs muren, daken, vtocren,
vensters en deuren

bestemming appartement

We

)f encrgievcrfes via de vttTwamiingsinstalIab'e

salcwawersic Ï33

Impact op het milieu

berekend energieverbruik (RWh/m2):
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Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?

Het berekende «mgiewbmHt is een inscbatüngvandeBwgieïutaigheidvan het appartentnt. Op de schaal vwüt het
energiwerbmik van het appartemeot vergeteten rnec het ene'giaterbmik van alle bestaande gtóouwen met woonfunctte.
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l. Vervang het w tel glas door hoayendementsglaï.
2. Isoleer de buitenmuren,
3. Lat een specifieke audit uitroeren op decdlectieve installaGes voor te verwarming.
4. Raats zonwtring aan de buicen^jde van de vensters ats deze nog niet aanwtóg is.
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Ik veridaai-dat alle gegcnns op dit cerüfic33t overeenstem rnen met de wertetijldidd.
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Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproducüe
De hierboven vermelde suggesfes zijn basismaatTegelcn offl op een kosteneffectieve rnanter bet energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbo'uwingswcTtaaaffl heden gepland HJn, is het zinvol om
hernieuwbare energiebronnen of wamilclcrachütoppding in tcietten. MCCT informaüe over onder aodei'emnnepanelen, energie uit
biomassa of wanntepompen vindt u op de website van het Vlaams Energfeagentschap: wwiw.eiefgiesparen.be.

Dit certificaat is geldig tot en met 31 december 2019

Premies en fiscale aftrek
Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vtndt u op
www.energiesp3ren.be
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Beschrijving van het gebouw en de installaties
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie
l. Maatregel; vervang het enkel glas door hoogrendemenlsglas.
Inuwimningisernogenkdglasaamweijg. Veruar^ de CTkdebegtadng door hoogrendemencsglas. Het energteuerbruik zal daardoor fors
verminderen. 6iefglnuitiige beglazing heeft een U-waarde lager dan 1,6 w/mïK. Een eoergteuinig venster (glas en raamkader) hwft een
U-vraatde kleiner dan 2,S W/in3K- Besteed ook aandacht aan de thennisehe fcwatlteiten van het raamkader. VeTvang ook dubbde be9laiing
ais die niet aan de voorgaande kwaliteit voldoet. Pbatsbij ven<anging van vensterï roosters voor de toeroer van'KnSlaBdueht.

2. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.
De buiwimuren VBO uw woning ïtjn niet of matig gösoleerd. Isoleer de buitenmutCfl bi; ds uitvoaring van een grondige renovatie bij
vooiteuraandebuitenzi^vandedragwdecoretructie. Vermijd oindertireldngen van de isolatie zodat er geen condersBüe kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie
3. Maaüregel: Laat een specifieke audit uitvoeren op de collectieve installaties voor de verwarming.
Dit certifcast berst enkel maatregelen voor de verbetering van tndividude inssllaties. Als u meer infonnatie over' de verbetertng van de
collecüevc installatie wit, moet u een aanvullend mcrgiesdwes aanvragen.

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling
4. Waafregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
Indewonl^iseenkodinstaUatieaanwcogofisdetansopoveTrtrtiitUf^inAïomffgroot.PtaatezonweTingwndebuiteniijdevBnde
vensters aan de luid-, oost-, ofweseijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een eneigieaiflige manier over/ertiitting
in de zomer te vermijden.

n Hettaraktefstfdtt^rigiw prftnate enaspcuttbnA is de hoewdhdd prfmatre en^te (cn^

stoduC^ fleentooO dfe gedweode cm Jaar nodig is voor de verwannir^ A pi^uctte van wann wattf, de^^
gebouw ofgebotnwled. Het wordt betctend op basis van de efgenschappen (compacttnid, thermtschc tsoteücen htdrtdichthefd) en de
[nstafeties van cw gdouw. B? de beretahg woiA utgegaan nn CCT stodtartkBm^ w een standaardgdiro^
Het primaire encgtcrtrtnA diutt uit hoeuró eneqfe uit fosride bfandstofta vertwOt woró door <te gtbotn^^
suotoie Is de omrtfcenfeetor naar prinabe ene^ ge^ aw l. Voor ddttrid^ is dfe feetw 2^. Bfl ttdttricttdt wró
gd)oudenmet<leene^dtevertn!ltaiwoiAlohdgd»uw,maarocknrtdeen^iedlcvcriorengaatbfldeproducteCTbifhtttran^^
(ongwcy 60%). <^F één cenh^ dddridtrt blf de gebniiktf Is y ongcrterZ^ keerio<^ ene^ nodig In (tewim van ste^
aardgas.

Vrgtekeningsbeding
De meeste matre9elen die opgenomen rijn op dit certificaat, iijn op dit moment testeneffecttef of kumrón dat worien binnen de
gddtgheMsduur van hrtcertltea^ Mogd? ^ cw Mntal maatc^eten praktt^ t^ dtmabaar of ridw^
aan^la^ maatiqden fwodzabe^ voor bet behoud » de vert>ebcritg van de tamEtdt van het btonenmlBeu of het conrfört E^
Ultge'»w1aonde>2od(ormaat»wrkadriKdowcCTlftStdtiteur,3annemwcfadv(5u»T)Bno^
3o^dfe3andevaststdltagvandituutiTiL^isbesteed,fc3ntfeopstdternW33nspirtiid?9es^*wrdenvt^
geadviseBdemeatregdenicnder nader onderaoek of ondeskundig uilgcweriwotden.

