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bestemming eengezinswoning 

type 
	gesloten bebouwing 

bouwjaar 

Softwaretersie 	9.12.0 

berekende energiescore (kWhinrszjaar): 

De energiescore laat toe om de energlezuthigheld van woningen to vagelloen. 
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Energiezuinigheid van de gebouwschil 

energiezuinig 

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie 

energiezuinig 

gemiddeld installatierendement 

Impact op het milieu 

lage milieu-impact 

niet energiezulnig 

filet energleadnig 

hoge milieu-Impact 

CO
2
-emissie 

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 

Icarakteristiek jaarlijks prima energieverbruilc (kWh/jaar) 	 55.072 rr 

De energiescore op het energleprestatiecertificaat wordt verkregen door het Icaralfteristieke jaarlijicse primaire energieverbuik te delen door 
de brubbare vberoppervialcte. 

He karate; 	Islieke jaarlijkse primaire energieverbrulic (kWh/par) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende eon jaar nodig Is voor de 
vervearniing, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de waning. Eventide bijdfagen van zonnebollers en 
zonnepanelen warden in mindering gebratht. 

Het wordt berekend op basis van een standaardkilmaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er apses rekening wordt gehouden met de 
karakteristteken van de waning en niet met het gebruik van de waning. Het karakteristieke jaartglese primaire energievettona stem[ daardoor 
niet overeen met het werkelgke energleverbrulk, maar bat We om het enerMeverbrnik van woningen op een objetheye manier te vergetken. 

Het unmake energieverbruik drukt ult hoeveel energie tilt fosslele brandstoffen (aardgas, stookolle of steenkool) gebruikt worth door de 
gebouwinstallatles. Voor eleichische Installaties brengt dat een belangrijk bijkorne_nd verschil teweeg met het werkeigke energieverbrUlk 
omdat er niet alieen rekening wordt gehouden met de energie die verbruild wordt In de waning, maar ook met de energie die vertoren neat 
bij de productie en het transport van de eleictridbdt. Voor ten eenbeid elektricibait bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig In de 
vonn van midges, stookolie of steenkool. 

Vrijtekeningsbeding 

De aanbevelingen op het energleprestatiecerthicaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de 
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheld Vera 	gelegde werkwijze. 

Mogelijk zijn een aantat standaarthanbevelingen prakUsch niet uitvoerbaar of risicovol. Soros zijn bij de ultvoering aanvultende aanbevelingen 
nodig om de !math& van het binnenmilleu 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 uitgevoerd warden. 

De energiedeskundige Iran bijkomende opmeridngen of aanbevelingen aan de stuidaartiaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder 
'Aanbevelingen en opmertngen van de energledesicumfiget 

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen 
Wormade over energiewinsten, subsidies of andere finandele voordelen vindt u op vnwv.energesparen.be  

CJyria wan 6  fhlq11111 
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Aanbevelingen voor de verbetering van de. beglazing of transparante delen 

Aanbeveling: pleats hoogrendementsbeglazing. 

De wooing bevat 24,6 m2  dubbele beglazing. Het energIeverbrulk zal veminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door 
hoogrendementsbeglazing. 

Energiezuinige beglazing heeft een 1J-weenie die kleiner is dan 1,6 W/m2K. 

  

1 
Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren 

Aanbevelleg: ak de buitenmuren niet of onvoldoende geisoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij 
de eitacerIng van een grondige renovatie (bijkomend) te isolenen. 

Van 80,1 m2  bultenmuur is de amwerigheld van isolatle onbekend. 

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogefijkheden is aan te raden. Ms de 
bultenmuren niet of onvoldoende geisoieerd zijn, zal het energieverbruik vemonderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een 
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m2K. 

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatle van de vloer op voile grand 

Aanbeveling: als de doer nlet of onvoldoende geisoleerd is, onderzoek de mogelukheld om de vloer bij de ultvoering van 
een grondlge renovatie (bijkomend) te isoleren. 

Van 54,0 m2  vloer is de aanwezigheid van isolatle onbekend. 

Verder (destructlef) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isoiatiemogetijkheden is aan te laden. Ms de %doer op IYI 

voile mond niet of onvoldoende geisoleerd is, rat het energieverbrutk venninderen door de vicer (bijkomend) le isoleren. Een 
energiezuinige vloer heeft een U-vraarde die Mettler is dan 0,4 W/m2K. 

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstaliatle 
	 pitt 

Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige verwarmingsketel. 

100,0 % van de waning wordt verwannd door een welnig energtezulnige venvannIngsketel. Vervang de venvanningslcetei door een 
energiezuinige venvameingsinstallafie zoals een condensalleketel. Een energiezulnige verwamingsketel heeft een rendement van LA 
minstens 95%. 

4 
r 

I 

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie 
Aileen ais de wooing voldoende gelsoteerd is of grondlge verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare 
energiebronnen of warmtekraditkoppeling in te zetten. Meer infomiatie over coder andere zonnepanelen, energle tilt biomassa of 
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentsdiap : www.energiesparen.be  

lips voor een goed gebruikersgedrag 
De energlescore en het kadfcbalsdde jaadijicse prirnaire energieverbruik run berekend op basis van een standaardklimaat en een 
standaardgebnik. Het werkellos energeverbnak wordt echter ook beinvloed door de gebrulkers en de manier vmarop wordt 
omgesprongen met energle. Op de websRe www.energiesparen.beknergieprestatimertificaat vindt u tips voor een good 
gebnecersgedmg. 
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Invoergegevens van de energiedeskundige 

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoeni. De waive/112e om de Invoergegevens 
te bepaten, is vastgelegd door de Iflaarnse overheld. De energiedeskundige mag rich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het 
plaatsberoek en op event:etc bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaarnse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze 
invoemegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesbald. De software gaat bij ortbekende 
Invoergegevens tat van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. 

Meer Infonnatle over de werkwilze, de bevestukken en de voonvaarden vindt u op wmv.energlesparen.betenergieprestabecertificaat 

Itaiteten 

herelende ertergescore 274 Iftelyinajare 
braktertstiek jaartio primer erescieverbna 55.072 IONWper 
buikbare vioeroppervialcie 201012 mr 

Algsmene mavens 

geniddelde Unearth ten de gebouvrschl 1,80 W/m'K 

genikkkld tistallellerendement 0,44 - 
CO2-embste 11.030 lighaat 

ma/rnah &Wm pbelsberoet 
beats 
bee:hared vdume 

Gabouvardal - verNoseppatvlakken 

&bin of platonds 
Isolate - Rmeer0e 
oppeniakte 

dak of plafond -type 
span eamealiadd 
Isolate -aeinverigheld 
Isolate dire  

31/12/7016 
rebated 

sem 

Masud Mt 1 
9,429 

bellaiddsaype 1 
abetted 

Ia 
60 

Ifibalfedebet 

themische massa I 	 ZWanr 

aletlesidentitte bestemming I geen 

ma 

ma 

Z21 

Isolate materials! 
isolatie 2 • essevezigheld 
isolate 2 dkte 	 mm 	 so 

PtM/PIR 

fa 

Isolatie 2 - maternal 	 Ptift/Mt 

haMMEMYPIS 1 standaant (wedge begs& daken 
beamMaktypa2 Wend Mk In ad 
platdattype 	stands:ad (wedge diode ciMm)  

fillektne 2 	plat 	 hceNenb2ton 
pkanclIne 1 	stands, (mite plaices:Is) 
riaMMYM 2 	PIdOni ,n combuctleb, ethenteton 

_. flaastlek transpersee delen 	**glaring 1 	beglazin9 2 	beglanalSlariNe ._b_esta ra 
oppervtakte 	m2 	 0,20 	 0,20 	 10,39 	0,88 	 4,25 
benzIng 	 Motel 	 Outten 	 ban 	 Outten 	 buten 

	

95 	 45 	 vertkaal 	 velem' 
ediatMe add 	 mord 	 nit 	 nod mad 

died ohs enkel glas 	dubtel glas 	enkei glas 'Mel glas 
hat hoot 	 bout 

ja 

St 
becialing -tYPe 
MOM - type 
zonwering 

beglaasde of transparante deist 
oppervlakte  

tearerizing 
ma 

baulaahvg 6 
9,92  

buten 
helea vetted 
aleritalle nand 
bakery-hoe 

el - type 
zonwering 

:13-Mt133:-'17 

hat 

fe 

dubbel gas 



certificaathummer 

skeet 

posInummer 

nummer 66 	buS 

20170102-0001922663-1 

Parks traat 

8930 gemeente Menen 

geen 
bout 
kusstd 1 

gem [NOM 
barn profiel 

proud k lartststof met Si Lamer agar kgensgle gar het anal 
kamers 

kunaslof 2 	pref. si n trungstof met fin* of meet terms 
mental 1 	initial win reel thorn's& oderbrolust 
meld 2 	rrostalen prefiel New tsch cnclerbrokm 
as 	 aanglenaerde oovemorrMe nitre 

*tem 7 re land gnedge oxen) 
nung4.0 2 	mar brie dan otgegft een 30 ran In baleress, srextrusteen of 

gebrandeerde tetatbkifien, vocrden van am tratenafisking 
maatee3 	mud in Esetcrende snefbouvr (modulate lambda 0,3514/mK) 

bestaand gebouw met woonfunctie 

dubbel gas 

duttel etas 
dnevoudig gias 1 

drietvolg glas 2 
enkel gtas 

Wilts 1 
HR-glas 2 
polnarbonaat 1 

tr. 	polycarbcceat 2 

peep* dubbeit MOEN 
.mode bolatIng .finnan de optrouw Wet restgesteld Inn vadden 
driestudig bagging guider cutting 

Memel' berg, unet coding 
adlbegbtq 
teopeultionSeing 0e0btengaar sok 2003 
heogfendemenbISIng (vergoagere 20120bter 
poyagbonsegiblemOwee- of Organdy) 
Pagclubgeggigen Nee of nommen:10 

oppenekte m= 41,58 3454 

bagmen° buten Elden 
serbou=ar 19E6 1985 

near-type muurtype 1 rnuodype 1 
Wee -aannengheid 1e =Med _ 
battle - Ostivezigheld onbdend onbekend 

nurbeferclan dgdlcarr lOcns In celenbeien of massgf Stout 

~alga dragendesbreteur elenteks4 bed& don of 9* 
aan 23 an 
aangrenterde onscrwannde white 

Alt 	comintlla blank's. 
as . 	aengienendosende Nobs 

gem weld 
halm paid 
pined In Insist& met Si katner of gem infatuate wen net aantal 
beans 

deal 
091 

blm 
nttintit 

real 
hitt 
assn 

larnsbtot 2 
welaal 1 
inet324 2 

pear laleLnemdbraedoeeSs 
SS pond al Slab Sedition 
slake sit dcardst andetten 

5. 

gees 
had 
kurtstsdf I 

nnnvtype 4  
muurtype 5 

aor 

*men Veer 1 

54,02 oppervIdde 

begrening 

doer - type vloertype 1 

sPotm - aennedgbekt onbekend  
onbekend bottle -earreverldeld 

=Spa 	daSud On*, teen) 

dent of pandas 	 deur 
went= 	 6,85 me 

buten 

iletelenel 

begreraIng 

deur of paned - type 

Spam -aerevedgbeld 

Peel-type 
eagle - aanweztheld 

sal 
beet 



avdsdeade Wig= 0M<=lengte<---.2m 

tilte Ago 000tOreniconvectoren 

Panseetan0 onbekend 

Ruimteve rwarming 

IndMdude amtrale  verwanning 	IndIvIdueel verwarmIng 1 	 
alined In bat besonermd volume 	 607 

type Whiner 
type ketd 

regal° waterterwastuur 
stannic:tag 
tansgenr 

gasketel 

net condenserend open 

ketekbermostsat 

bonen beschemid volume 

onbekend 

meest voorkomende mdlatarbanen thennosbasche rang:donee 

karrnbarmonsat is I  
batman:ler neon 

gear meliankcle at- at names type nage 

kodkistagatle (> 5096) neon 

type toestel gas voanasdn 
volune %tenoned 100Ic nun a 2001 
bone soormacket 

addIngen german S 

Sunlit warm water 

ladirldusal dUir wenn water 
statearmar 
gekaggeld our 

kidlvidueel trans sager 3.  
Kenn en bodkins  

nen 

kallte aware Wing Sin 

p.trgtna b van 

bestaand gebouw met woonfunctie 

certificaatnummer 20170102-0001922663-1 

straat 	 Parkstraat 
	

nummer 66 	bus 

postnummer 	8930 gemeente Kenn 

rf 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

